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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ είκαζ δ Ναοηζθία ηςκ LNG ηαζ LPG πθμίςκ 

ηαζ μ ζηυπμξ πμο ηέεδηε είκαζ δ ηαηακυδζδ ηδξ θεζημονβίαξ αοηχκ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ 

καοηζθζαηχκ αβμνχκ.  Ζ εκ θυβς ιεθέηδ ααζίγεηαζ ανπζηά ζηδκ ακάθοζδ ηδξ αβμνάξ ημο 

ιεηαθενυιεκμο πνμϊυκημξ, δδθαδή ζηδκ ακάθοζδ ηδξ αβμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ ημο 

οβνμπμζδιέκμο πεηνεθαϊημφ αενίμο.  Με αάζδ ηδξ θεζημονβία ηςκ δφμ επζιένμοξ αβμνχκ 

δζαπζζηχκεηαζ δ ζπέζδ ηδξ LNG ηαζ LPG Ναοηζθίαξ ιε αοηέξ. 

Μεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ εκ θυβς ειπμνίςκ, αημθμοεεί δ πανμοζίαζδ ηςκ ζημζπείςκ πμο 

ζοκεέημοκ ηαζ ηζξ δφμ καοηζθζαηέξ αβμνέξ, δδθαδή ηα πθμία πμο απαζπμθμφκηαζ, μζ ειπμνζηέξ 

δζαδνμιέξ, μζ ζοιθςκίεξ, μζ ιεβάθμζ παίπηεξ ηδξ αβμνάξ, μζ ιδπακζζιμί ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ 

γήηδζδξ πςνδηζηυηδηαξ, ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

Σέθμξ, βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ LNG/LPG δναζηδνζυηδηα ζηδκ Δθθάδα. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The objective of the present Thesis is the LNG and LPG Shipping Market and its target focuses 

on the way these shipping sectors operate.  This study is initially based on the analysis of the 

relevant carried products‟ markets, which is the Liquefied Natural Gas Market and the Liquefied 

Petroleum Gas Market.  Based on these data, we can conclude the relationship between those 

markets with the LNG and LPG Shipping. 

After analyzing these trades, we then analyse all the data that compose both shipping sectors, 

such as the traded vessels, the trading routes, the deals, the large players of the markets, the 

mechanisms of Demand and Supply for shipping services, the freights scales and the 

Environment. 

Finally, the LNG/LPG Shipping activity in Greece is mentioned and commented. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ Ναοηζθζαηή αβμνά ημο Τβνμπμζδιέκμο Φοζζημφ Αενίμο ηαζ ημο Τβνμπμζδιέκμο Πεηνεθαϊημφ 

Αενίμο απμηεθμφκ πςνίξ αιθζαμθία ιζα πμθφ εκδζαθένμοζα πενζμπή ζηζξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ 

εκένβεζαξ, μζ μπμίεξ ηονζανπμφκ ζηδκ παβηυζιζα Ναοηζθία πνμϊυκηςκ πφδδκ.  Ζ ηάθορδ ηςκ 

εκενβεζαηχκ ακαβηχκ είκαζ ιζα απμ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ ακενςπυηδηα ηαζ ζημοξ 

εκενβεζαημφξ ηφηθμοξ είκαζ βκςζηυ υηζ ημ θοζζηυ αένζμ δφκαηαζ κα απμηεθέζεζ ημκ δζάδμπμ ημο 

πεηνεθαίμο.   Δκχ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ ημ ειπυνζμ ημο θοζζημφ αενίμο είπε ηονίςξ ημπζηυ 

παναπηήνα ηαζ θάιαακε πχνα ζε ζοβηεηνζιέκεξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ, απμιμκςιέκεξ ιεηαλφ 

ημοξ, πθέμκ, δ ακάπηολδ ημο ειπμνίμο ημο LNG αθθά ηαζ ημο LPG έπεζ ζοιαάθεζ ζδζαίηενα ζηδκ 

δδιζμονβία ιζαξ ακηαβςκζζηζηήξ αβμνάξ ηαζ δ Ναοηζθία ηαθείηαζ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ κέεξ 

πνμηθήζεζξ. 

 

ηδκ πανμφζα Γζπθςιαηζηή Δνβαζία επζπεζνείηαζ κα ακαθοεεί δ εέςνδζδ ηςκ ηάζεςκ ηαζ δ 

μνβάκςζδ ηςκ δφμ Ναοηζθζαηχκ Αβμνχκ ζηα πθαίζζα ηςκ αβμνχκ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ 

πνμϊυκηςκ.  Οζ πδβέξ άκηθδζδξ ηςκ ζημζπείςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ζοββναθή ήηακ 

ηονίςξ ιεθέηεξ ιεβάθςκ καοθμιεζζηζηχκ βναθείςκ ηαζ θμζπέξ πθδνμθμνίεξ απυ ημ δζαδίηηομ.  

 

Ακαθοηζηυηενα, ζημ Κεθάιαην 2, πανμοζζάγεηαζ δ παβηυζιζα αβμνά ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ ηα 

ζημζπεία πμο ηδκ ζοκεέημοκ, υπςξ θ.π. δ ζζημνζηή δζαδνμιή ημο θοζζημφ αενίμο, μζ ηνυπμζ 

ιεηαθμνάξ ημο, ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ηαζ δ ελέθζλδ ημο, πμζέξ πχνεξ εζζάβμοκ ηαζ ελάβμοκ θοζζηυ 

αένζμ η.α. 

ημ Κεθάιαην 3 πανμοζζάγεηαζ δ παβηυζιζα αβμνά ημο οβνμπμζδιέκμο πεηνεθαϊημφ αενίμο ιε 

πεναζηένς ακάθοζδ ηδκ ζζημνζηή ακαδνμιή, ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ημο ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο. 

ημ Κεθάιαην 4, ακαθφεηαζ δ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LNG ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζημοξ 

ηφπμοξ ηςκ πθμίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ημο ζηυθμο. 

Σμ Κεθάιαην 5 αζπμθείηαζ ιε ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LPG ηαζ ζδζαίηενα ιε ημκ παβηυζιζμ 

ζηυθμ ηςκ LPG πθμίςκ ηαζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο. 

ημ Κεθάιαην 6 ακαθφεηαζ δ δμιή ηδξ Ναοηζθζαηήξ LNG ηαζ LPG Αβμνάξ αθθά ηαζ ηςκ 

επζιένμοξ αβμνχκ, υπςξ ηαζ δ πνμζθμνά ηαζ δ γήηδζδ βζα εαθάζζζα ιεηαθμνά. 

ημ Κεθάιαην 7, πενζβνάθμκηαζ ηάπμζα ζδζαίηενα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ καφθςζδ ηςκ 

πθμίςκ ηςκ αβμνχκ πμο ελεηάγμοιε. 

ημ Κεθάιαην 8 βίκεηαζ ακαθμνά πενί ηδξ καοθαβμνάξ ηαζ ζδζαίηενδ ακάθοζδ βζα ηάεε 

ηαηδβμνία πθμίμο. 

Σμ Κεθάιαην 9 αζπμθείηαζ ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Ναοηζθζαηήξ LNG ηαζ 

LPG Αβμνάξ ζημ Πενζαάθθμκ. 

ημ Κεθάιαην 10, δζαπζζηχκεηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ LNG ηαζ LPG καοηζθζαηήξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζηδκ Δθθάδα ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηζξ εκ θυβς επεκδφζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ Δκένβεζαξ αθθά ηαζ 

ζηδκ Ναοηζθζαηή Δπζπεζνδιαηζηυηδηα. 

Σέθμξ, ιε αάζδ υζα ακαθφεδηακ, ελάβμκηαζ ηάπμζα ζδιακηζηά ζοιπενάζιαηα ηαζ βζα ηζξ δφμ 

καοηζθζαηέξ αβμνέξ.  
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2.   Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 

 

 

 
2.1 Ζ ΗΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

Σμ Φπζηθό Αέξην είκαζ έκα αένζμ ιίβια οδνμβμκακενάηςκ.  Δλάβεηαζ απυ οπυβεζεξ ημζθυηδηεξ 

ηαζ ελαζηίαξ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο εεςνείηαζ οικολογικό καύζιμο. Βαζζηυ ζοζηαηζηυ ημο θοζζημφ 

αενίμο είκαζ ημ ιεεάκζμ, ζοκοπάνπμοκ υιςξ ζε αοηυ ηαζ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ αζεακίμο, 

πνμπακίμο ηαζ αμοηακίμο, ηαεχξ ηαζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, άγςημ, ήθζμ ηαζ οδνυεεζμ.  Σμ 

θοζζηυ αένζμ πμο είκαζ απαθθαβιέκμ απυ ημοξ οδνμβμκάκεναηεξ πένακ ημο ιεεακίμο, δδθαδή 

ημ ηαεανυ ιεεάκζμ, ζοπκά απμηαθείηαζ ηαζ μεξό θπζηθό αέξην. Ακηίζημζπα, ημ θοζζηυ αένζμ 

πμο ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ άθθμοξ οδνμβμκάκεναηεξ εηηυξ απυ ημ ιεεάκζμ, απμηαθείηαζ ηαζ πγξό 

θπζηθό αέξην
1
. 

Σμ θοζζηυ αένζμ είκαζ άπνςιμ ηαζ άμζιμ. Ζ παναηηδνζζηζηή ημο μζιή δίκεηαζ ηεπκζηά χζηε κα 

βίκεηαζ ακηζθδπηυ ζε ηοπυκ δζαννμέξ. Ακήηεζ ζηδ δεφηενδ μζημβέκεζα ηςκ αένζςκ ηαοζίιςκ. 

Δίκαζ εθαθνφηενμ απυ ημκ αένα: έπεζ εζδζηυ αάνμξ ίζμ ιε 0,59. 

Ζ ηαφζδ ημο θοζζημφ αενίμο, ζε ζπέζδ ιε αοηή άθθςκ ηαοζίιςκ υπςξ μ βαζάκεναηαξ ή ημ 

θάδζ, έπεζ θζβυηενμ επζαθααείξ ζοκέπεζεξ βζα ημ πενζαάθθμκ. Πανάβεζ, βζα πανάδεζβια, 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα βζα ηάεε ιμκάδα παναβυιεκδξ εκένβεζαξ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ύζηαζε θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Πδβή: ABS, Gas Carriers – Module 2 

 

Ζ άζθαθημξ ηαζ ηα αζημοιέκζα, ηα πζμ παθζά βκςζηά πνμσυκηα ημο πεηνεθαίμο, υπςξ ηαζ 

εκδείλεζξ βζα δζαννμέξ θοζζημφ αενίμο πνςημανέεδηακ ιεηαλφ 6000 ηαζ 2000 π.Υ. ζηδκ πενζμπή 

πμο ζήιενα ανίζηεηαζ ημ Ηνάκ. Ζ πνήζδ ημο θοζζημφ αενίμο ακαθένεηαζ ζηδκ Κίκα ημ 900 π.Υ. 

πενίπμο, υπμο ακμίπεδηακ βφνς ζηα 900-1100 θνέαηα ηαζ ημ αένζμ ιεηαθενυηακ ιε αβςβμφξ 

απυ ιπαιπμφ. 

                                                             
1 http://el.wikipedia.org/wiki/Φοζζηυ_αένζμ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%AC%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D
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ηδκ Δονχπδ αοηέξ μζ επζηεφλεζξ ήηακ άβκςζηεξ ηαζ ημ θοζζηυ αένζμ δεκ ακαηαθφθεδηε πανά 

ημ 1659 ζηδκ Αββθία. Σμ αένζμ απυ απυζηαλδ ακενάηςκ ακαηαθφθεδηε ημ 1670 ηαζ άνπζζε κα 

πνδζζιμπμζείηαζ ημ 1790, βζαηί ήηακ πζμ εφημθδ δ ιεηαθμνά, δ απμεήηεοζδ ηαζ δ 

πνδζζιμπμίδζή ημο ζηζξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαφζεςξ ηαζ ζημκ θςηζζιυ δνυιςκ ηαζ ζπζηζχκ.  

Σμ 1821 δ πυθδ Φνζκηυκζα (Fredonia) ζηδκ πενζθένεζα ηδξ Νέαξ Τυνηδξ θςηζγυηακ ιε θοζζηυ 

αένζμ. Αθθά δ πνδζζιμπμίδζδ ημο θοζζημφ αενίμο ελαημθμοεμφζε κα είκαζ πενζμνζζιέκδ, βζαηί 

δεκ οπήνπε ηνυπμξ ιεηαθμνάξ ημο ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ηαζ επί έκακ αζχκα ημ θοζζηυ αένζμ 

πανέιεζκε ζημ πενζεχνζμ ηδξ αζμιδπακζηήξ ελέθζλδξ, πμο ααζίζηδηε ζημκ άκεναηα, ημ 

πεηνέθαζμ ηαζ ημκ δθεηηνζζιυ. 

Ζ ιέεμδμξ ιεηαθμνάξ θοζζημφ αενίμο ιε αβςβμφξ ακαπηφπεδηε ζηδ δεηαεηία ημο 1920 ηαζ 

απμηέθεζε έκα ζδιακηζηυ ζηάδζμ ζηδ πνήζδ ημο αενίμο. Μεηά ημκ Β' Παβηυζιζμ Πυθειμ 

αημθμφεδζε ιζα πενίμδμξ ηενάζηζαξ ηαηακάθςζδξ, πμο ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ ζήιενα. Σμ 1960 δ 

παβηυζιζα παναβςβή θοζζημφ αενίμο ήηακ 470 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα ηαζ ημ 1979 ήηακ 

1,459 ηνζζεηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα. Σμ 1950 ημ θοζζηυ αένζμ απμηεθμφζε ημ 12% ηδξ 

ηαηακαθζζηυιεκδξ παβημζιίςξ εκένβεζαξ, έκα πμζμζηυ πμο αολήεδηε ζε 14,6% ημ 1960 ηαζ ζε 

25% ημ 1980.  

Σμ θοζζηυ αένζμ ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 24% ηδξ παβηυζιζαξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηαζ 

απμηεθεί ηδκ ηνίηδ ζδιακηζηυηενδ πδβή εκένβεζαξ ιεηά ημ πεηνέθαζμ (38%) ηαζ ημκ άκεναηα 

(28%)
2
.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ απυ υθεξ ηζξ ιδ-ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, ημ θοζζηυ αένζμ έπεζ 

πανμοζζάζεζ ημοξ πθέμκ ηαπφηαημοξ νοειμφξ ακάπηολδξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. 

ΠΙΝΑΚΑ 2: Καηαλάιωζε θπζηθνύ αεξίνπ ζε ρηιηάδεο θπβηθά κέηξα (θάζεηνο άμνλαο) 

από ην 1984 έωο ην 2009 (νξηδόληηνο άμνλαο) 

 

Πδβή: BP Statistical Review Of World Energy 2010 

                                                             
2 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A market in focus”, February 2006, ζεθ 2 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1659
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1670
http://el.wikipedia.org/wiki/1790
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
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Μέπνζ ηαζ ημ 1960, ημ θοζζηυ αένζμ δζαδναιάηζγε ιζηνυ νυθμ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ βζα ηζξ 

πενζζζυηενεξ πχνεξ, ιε ελαίνεζδ ηζξ ΖΠΑ ηαζ ηδκ ςαζεηζηή Έκςζδ
3
.  Με ηδκ ακαηάθορδ 

ζδιακηζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ θοζζημφ αενίμο ζηδκ Γοηζηή Δονχπδ (Οθθακδία ηαζ Βυνεζα 

Θάθαζζα), ζε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηδκ απυημιδ αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ημο πεηνεθαίμο ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 1970, ημ θοζζηυ αένζμ ςξ πδβή εκένβεζαξ άνπζζε κα ηενδίγεζ έδαθμξ.  ημ βεβμκυξ 

αοηυ ζοκέααθε ηαζ δ θζθζηυηδηά ημο πνμξ ημ πενζαάθθμκ εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθεξ πδβέξ εκένβεζαξ. 

Χξ απμηέθεζια,δ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο αολήεδηε ζδιακηζηά ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1960 ηαζ εζδζηυηενα ζηδκ Αζία ηαζ ζηδκ Γοηζηή Δονχπδ. 

Μεθεηχκηαξ ηα ζηαηζζηζηά δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ, δζαπζζηχκεηαζ
4
 υηζ δ ηαηακάθςζδ θοζζημφ 

αενίμο ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ μζημκμιίεξ ηδξ Αζίαξ εα ηνζπθαζζαζηεί ηαζ δ αζηία βζ‟ αοηυ είκαζ δ 

ηαπφηαηδ δζεφνοκζδ ηδξ αζμιδπακίαξ θοζζημφ αενίμο ζηδκ Ηκδία ηαζ ηδκ Κίκα.  Ζ Κζκεγζηή 

ηοαένκδζδ ζημπεφεζ ζηδκ αφλδζδ ημο ιενζδίμο ηδξ πχναξ ζημκ ημιέα ημο θοζζημφ αενίμο εκχ 

πανάθθδθα δ Ηκδία ειπθέηεηαζ ζδιακηζηά ζημ πνμζηήκζμ ημο δζεεκέξ ειπμνίμο ημο θοζζημφ 

αενίμο.  Δπζπθέμκ, ζηζξ χνζιεξ αβμνέξ ζηζξ μπμίεξ δ αβμνά ημο LNG είκαζ πθέμκ ηαεζενςιέκδ 

ηαζ πνμηαεμνζζιέκδ, δ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο ακαιέκεηαζ κα αολδεεί εηδζίςξ ηαηά 1,6% 

απυ ημ 2002 έςξ ημ 2025. 

 

 

 

 

2.2 ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

Σμ θοζζηυ αένζμ είκαζ ηαφζζιμ ηαζ πνχηδ φθδ ηδξ πδιζηήξ αζμιδπακίαξ. Eλάβεηαζ απυ οπυβεζεξ 

ημζθυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ανίζηεηαζ οπυ ορδθή πίεζδ
5
. ε αοηέξ ηζξ ημζθυηδηεξ ημ θοζζηυ αένζμ 

ζπδιαηίζηδηε ιε ηνυπμ πανυιμζμ ιε ημκ ηνυπμ ζπδιαηζζιμφ ημο πεηνεθαίμο. Μεηαθένεηαζ 

πνμξ ημοξ ηυπμοξ υπμο πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί υπςξ είκαζ, πςνίξ ηδκ ακάβηδ πεναζηένς 

επελενβαζίαξ. 

Σα ημζηάζιαηα θοζζημφ αενίμο ανίζημκηαζ ζοκήεςξ ιαηνζά απυ ηα ηφνζα ηέκηνα 

ηαηακαθχζεςξ· ζοκεπχξ πνέπεζ κα ιεηαθενεεί, ακ ηαζ μζ αζμιδπακίεξ πδιζηήξ επελενβαζίαξ 

είκαζ ζοπκα εβηαηεζηδιέκεξ ζηδκ πενζμπή ηδξ παναβςβήξ. Ζ ιεηαθμνά ημο θοζζημφ αενίμο 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ηαηάζηαζή ημο. ε αένζα ηαηάζηαζδ ιεηαθένεηαζ ιε αβςβμφξ οπυ ορδθή 

πίεζδ, εκχ ζε οβνή ηαηάζηαζδ ιεηαθένεηαζ ιε πθμία. 

Οζ ιεβάθμζ αβςβμί ορδθήξ πίεζδξ ηαεζζημφκ δοκαηή ηδ ιεηαθμνά ημο αενίμο ζε απυζηαζδ 

πζθζάδςκ πζθζμιέηνςκ. Παναδείβιαηα ηέημζςκ αβςβχκ είκαζ μζ αβςβμί ηδξ Βυνεζαξ Αιενζηήξ, 

πμο εηηείκμκηαζ απυ ημ Σέλαξ ηαζ ηδ Λμοζγζάκα ιέπνζ ηδ αμνεζμακαημθζηή αηηή ηαζ απυ ηδκ 

Αθιπένηα ςξ ημκ Αηθακηζηυ. Αβςβμί επίζδξ εηηείκμκηαζ απυ ηδ ζαδνία ιέπνζ ηδκ Κεκηνζηή ηαζ 

Γοηζηή Δονχπδ. Οζ ένεοκεξ βζα πεηνέθαζμ έπμοκ απμηαθφρεζ ηδκ φπανλδ ιεβάθςκ ημζηαζιάηςκ 

                                                             
3 Παβηυζιζα ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ημ 1965: 702 bn. m³ απυ ηδκ μπμία 480 bn. m³ ακηζζημζπμφζακ 

ζηζξ ΖΠΑ ηαζ 120 bn. m³ ζηδκ ςαζεηζηή Έκςζδ 
4
 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 

market”, June 2006, ζεθ 20 
5 http://el.wikipedia.org/wiki/Φοζζηυ_αένζμ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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αενίμο ζηδκ Αθνζηή, Μέζδ Ακαημθή, Αθάζηα ηαζ αθθμφ
6
. Ζ ιεηαθμνά απυ ηέημζεξ πενζμπέξ 

βίκεηαζ ιε πθμία. Σμ αένζμ οβνμπμζείηαζ ζημοξ -160 ααειμφξ Κεθζίμο ηαζ ιεηαθένεηαζ, υπςξ ημ 

πεηνέθαζμ, ιε δελαιεκυπθμζα εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκα βζα ημκ ζημπυ αοηυ. Έκα ηοαζηυ ιέηνμ 

οβνμφ θοζζημφ αενίμο ακηζζημζπεί ζε 600 ηοαζηά ιέηνα αενίμο ζε αηιμζθαζνζηή πίεζδ. Σμ 

εζδζηυ αάνμξ ημο οβνμφ αενίμο είκαζ ζπεηζηά παιδθυ (πενίπμο 0,55). 

ε παβηυζιζα ηθίιαηα, ιεηά ηδκ παναβςβή ημο, ημ θοζζηυ αένζμ ιεηαθένεηαζ ιε αβςβμφξ ζε 

ενβμζηάζζα βζα κα οβνμπμζδεεί
7
.  Ανπζηά ρφπεηαζ ζημοξ -160 ααειμφξ ηεθζίμο ηαζ αθμφ 

οβνμπμζδεεί, απμεδηεφεηαζ ζε εζδζηέξ δελαιεκέξ ή ιεηαθένεηαζ ιε εζδζηά ηνοβμκζηά 

δελαιεκυπθμζα.  Ζ δζαδζηαζία ηδξ οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο ελανηάηαζ απυ ηδκ ρφλδ 

ημο ζε ηνομβεκείξ εενιμηναζίεξ (βφνς ζημοξ ιείμκ 260◦ F) υπμο ηαζ οβνμπμζείηαζ 

ηαηαθαιαάκμκηαξ ημ 1/610 ηδξ ανπζηήξ ημο ιμνθήξ οπυ ηακμκζηή πίεζδ.  

ε ιζηνυηενδ ηθίιαηα, ημ θοζζηυ αένζμ είκαζ δοκαηυκ κα πανάβεηαζ απυ ηδκ οβνμπμίδζδ ημο 

αενίμο, πνμενπυιεκμο απυ αβςβυ, κα απμεδηεφεηαζ ηαζ κα επακαενζμπμζείηαζ χζηε κα 

δζακειδεεί ιέζς αβςβχκ πνμξ ηαηακάθςζδ ζδζαίηενα υηακ δ γήηδζδ είκαζ ορδθή ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ πεζιενζκήξ πενζυδμο
8
 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ παιδθή ποηκυηδηα ημο θοζζημφ αενίμο ηάκεζ πζμ δαπακδνή ηδκ 

απμεήηεοζδ ηαζ ηδκ ιεηαθμνά ημο εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθεξ πδβέξ εκένβεζαξ, υπςξ θ.π. ημ 

πεηνέθαζμ ηαζ μ άκεναηαξ
9
.  Πνζκ ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο εκ θυβς ημιέα, δ ιεηαθμνά 

ημο θοζζημφ αενίμο ήηακ πενζμνζζιέκδ ιέζς ηςκ αβςβχκ ηονίςξ.   

ΠΙΝΑΚΑ 3: LNG Supply chain 

 
Πδβή: Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A market in focus”, February 2006 

 

Σμ ζηδκζηυ υιςξ άθθαλε
10

 απυ ημ 1960 υπμο ηαζ ηαηαζηεοάζηδηε ηζμ πνχημ ενβμζηάζζμ 

οβνμπμίδζδξ ζηδκ Αθβενία (Arzew) βζα ηδκ ιεηαθμνά αθβενζκμφ θοζζημφ αενίμο ζημ Ζκςιέκμ 

                                                             
6 http://www.promitheas.org.gr/default.asp?pid=415&langid=18& 
7 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A market in focus”, February 2006, ζεθ 5 
8 Energy Administration Information, US Department of Energy, “The global LNG Market – status 

& outlook”, December 2003, ζεθ 3 
9 James T. Jensen, “The development of a global LNG market”, Oxford Institute For Energy 

Studies, 2004, ζεθ 5 
10

 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 
market”, June 2006, ζεθ 23 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
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Βαζίθεζμ ηαζ ζηδκ Γαθθία
11

.  Μεηά ημ 1969, ηνείξ επζπθέμκ ειπμνεοιαηζηέξ ζοκαθθαβέξ 

λεηίκδζακ απυ ηδκ Αθβενία ζηδκ Γαθθία, ζηδκ Ηηαθία ηαζ ηδκ Ηζπακία.  Καεχξ μζ παναδυζεζξ 

θοζζημφ αενίμο απυ ηδκ Αθβενία αθμνμφζακ ηονίςξ ηδκ Δονχπδ, μζ Ζ.Π.Α. εκηάπεδηακ ζηδκ 

εκ θυβς αβμνά ημ 1973.   

 

Ακαιθζζαήηδηα, δ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ ζηζξ ζπεηζηέξ δζαδζηαζίεξ μδήβδζε ηαζ ζηδκ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ ιε απμηέθεζια ημ θοζζηυ αένζμ κα απμηεθεί πθέμκ έκα απμ ηα ζδιακηζηά ειπμνεφζζια 

αβαεά ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

 

Σα ενβμζηάζζα οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο δζαεέημοκ εαθαιίζημοξ επελενβαζίαξ πμο 

θέβμκηαζ «ηνέκα» ηςκ μπμίςκ ημ ιέβεεμξ πενζμνίγεηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ δζαεέζζιςκ 

ζοιπζεζηχκ.  οκήεςξ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ «ηνέκςκ» είκαζ 2 εη. ηυκμζ.  Πνυζθαηεξ αεθηζχζεζξ 

ζημοξ ζοιπζεζηέξ ζοκηέθεζακ ζηδκ πνήζδ «ηνέκςκ» ιεβαθφηενδξ πςνδηζηυηδηαξ βζα θυβμοξ 

μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ. 

 

 

 
 

 

Γζα ηδκ παβηυζιζα δζάεεζδ ημο θοζζημφ αενίμο, μζ εηαζνείεξ εκένβεζαξ επεκδφμοκ ζε έκακ 

ανζειυ δζαθμνεηζηχκ δζαδζηαζζχκ αθθδθμζοκδευιεκςκ ιεηαλφ ημοξ
12

: 

 Μεηαηνμπή ημο θοζζημφ αενίμο ζε οβνή ιμνθή πνμηεζιέκμο κα ιεηαθενεεί  

 Μεηαθμνά ιε ελεζδζηεφιεκα δελαιεκυπθμζα (LNG Ships) 

 Δπακααενζμπμίδζδ, δδθαδή ιεηαηνμπή ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο ζηδκ ανπζηή 

ημο ιμνθή βζα κα απμεδηεοηεί ηαζ κα ιεηαθενεεί ζημοξ ηεθζημφξ πνμμνζζιμφξ 

ηαηακάθςζδξ ιέζς ηςκ αβςβχκ. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Πνυηεζηαζ βζα ημ βκςζηυ «Camel Project» 
12 Susana Dorigoni, Luigi Mazzei, Federico Pontoni, Antonio Sileo: “LNG Shipping – A 

Descriptive Analysis”, Univeristy of Bocconi, Milan, Italy 
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ΠΙΝΑΚΑ 4: Typical Costs Of the LNG Supply Chain 

 

 
 

 

 

2.2.1. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΜΔΩ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Δηηυξ απυ ηδκ ιεηαθμνά δζα εαθάζζδξ ιε ηα ελεζδζηεοιέκα LNG ααπυνζα, ημ θοζζηυ αένζμ 

ιεηαθένεηαζ ηαζ ιέζς αβςβχκ.  ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο ιε αβςβμφξ, είκαζ βεβμκυξ 

πςξ πνυηεζηαζ βζα ιεβάθμ ηυζημξ ακα πζθζυιεηνμ (θ.π. αηζάθζκμζ ζςθήκεξ, ακηζδζαανςηζηέξ 

πνμζηαηεοηζηέξ επζηαθφρεζξ, εζδζημί ζηφθμζ ηηθ) ηαζ επμιέκςξ, είκαζ πνμηζιδηέα υηακ δ 

ιεηαθμνά αθμνά ημκηζκέξ απμζηάζεζξ ή μηακ δεκ οπάνπεζ δ εκαθθαηηζηή επζθμβή ηδξ εαθάζζζαξ 

ιεηαθμνάξ
13

.  Οζ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ Lng απμηεθμφκ ηδκ ζδακζηυηενδ επζθμβή βζα ιαηνζκέξ 

απμζηάζεζξ
14

 ή υηακ δ ιεηαθμνά ιέζς αβςβχκ εεςνείηαζ ακηζμζημκμιζηή ή υηακ δ δζάζπζζδ ημο 

θμνηίμο ιέζα απυ δζάθμνεξ πενζμπέξ εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ πανάδμζδ ημο 

βζα ηαηακάθςζδ. 

ηδκ πνάλδ, παν‟ υθα αοηά δεκ οπάνπεζ άιεζμξ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ LNG projects ηαζ 

ηςκ αβςβχκ ςξ ιέεμδμξ ιεηαθμνάξ βζα ηζξ ίδζεξ δζαδνμιέξ
15

.  Ο ακηαβςκζζιυξ οθίζηαηαζ 

ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ πάνμπςκ ημο θμνηίμο υπμο ηάπμζμζ ημ ιεηαθένμοκ ιε αβςβμφξ ηαζ 

ηάπμζμζ δζα εαθάζζδξ. 

 

Δίκαζ παναπηδνζζηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ θυβς ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ελέθζλδξ ζηα LNG πθμία αθθά ηαζ 

ζηα ενβμζηάζζα πμο δζαπεζνίγμκηαζ ημ θμνηίμ (δζαδζηαζίεξ οβνμπμίδζδξ ηαζ 

επακααενζμπμίδζδξ), υπζ ιυκμ έπεζ εκζζποεεί δ γήηδζδ βζα ημ θοζζηυ αένζμ αθθά είκαζ πθέμκ ηαζ 

πενζζζυηενμ ακηαβςκίζζιμ.  Σα ηυζηδ ζε υθδ ηδκ αθοζίδα δζακμιήξ ημο Lng έπμοκ ιεζςεεί 

ζδιακηζηά χζηε κα είκαζ αζζεδηή δ ζφβηνζζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο ιε αβςβμφξ. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Review Of Maritime Transport 2009, Report by the UNCTAD Secretariat, Chapter 4, ζεθ 91 
14

 Ζ απμυζηαζδ ηςκ 3.000 πθι εεςνείηαζ «rule of thumb» (Hypovereinsbank, Liquified Natural 

Gas – A market in focus, February 2006, ζεθ 8  
15

 Hypovereinsbank, Liquified Natural Gas – A market in focus, February 2006, ζεθ 8 
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2.3 ΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΛΗΜΑΚΑ 

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ηα απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο ακα ηδκ οθήθζμ εεςνμφκηαζ «απμιμκςιέκα» 

ηαεχξ ανίζημκηαζ ζε πενζμπέξ απμιαηνοζιέκεξ απυ ηδκ πχνεξ ηαηακάθςζδξ
16

.  Ηζημνζηά, 

ιπμνμφιε κα δζαπζζηχζμοιε πςξ δ πμνεία ηςκ απμεειάηςκ βζα ημ θοζζηυ αένζμ έπεζ ακμδζηή 

ηάζδ
17

.  ηζξ ανπέξ ημο 2009 ηα απμεέιαηα ακηζζημζπμφζακ ζε 6,254 ηνζζεηαημιιφνζα cubic 

feet, ηαζ είκαζ βεβμκυξ πςξ απυ ημ 2004 δεκ έπεζ οπάνλεζ ζδιακηζηή αθθαβή ζοκανηήζεζ ηδξ 

αολακυιεκδξ γήηδζδξ, βεβμκυξ πμο οπμδοηκφεζ υηζ μζ παναβςβμί ακακεχκμοκ ηα απμεέιαηα ιε 

ηδκ εφνεζδ κέςκ πδβχκ. 

 

Οζ ιεβαθφηενεξ αολήζεζξ απμεειάηςκ βζα ημ 2009 ζδιεζχεδηακ βζα ημ Ηνάκ ηαζ ηζξ Ζ.Π.Α.,υπμο 

ημ Ηνάκ πανμοζίαζε 43 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet (αφλδζδ 5% απμ ημ 2008) ηαζ μζ Ζ.Π.Α. 27 

ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet (αφλδζδ 13% απμ ημ 2008).  Πανάθθδθα, ζδιεζχεδηακ αφλδζεζξ 

ζηα απμεέιαηα άθθςκ πςνχκ, υπζ ηυζμ ζδιακηζηέξ υζμ βζα ηζξ πνμακαθενυιεκεξ πχνεξ.  

οβηεηνζιέκα, αφλδζεζξ παναηδνήεδηακ ζηδκ Ηκδμκδζία, ζηδκ Βεκεγμοέθα, ζηδκ Λζαφδ ηαζ ζημ 

Κμοαέζη.  Σα απμεέιαηα ζηδκ Ηκδμκδζία ηαζ ζημ Κμοαέζη αολήεδηακ ηαηά 13% ζοκμθζηά (12 

ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet βζα ηδκ Ηκδμκδζία ηαζ 7 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet βζα ημ Κμοαέζη). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5: World Natural Gas Reserves by geographic region as of January 01, 2009 

 

 
 

Πανάθθδθα, βζα ηδκ Βεκεγμοέθα οπήνλε δ αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ 3% ζηα απμεέιαηα (5 

ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet) ηαζ βζα ηδκ Λζαφδ 9% (4 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet). 

 

Ζ αφλδζδ ηςκ απμεειάηςκ θοζζημφ αενίμο ζηζξ Ζ.Π.Α. απμδίδεηαζ ζηδκ δζεφνοκζδ ηδξ βκχζδξ 

ηαζ ζηδκ ακαηάθορδ πδβχκ ζπζζηυθζεμο.  Δηηυξ απμ ηζξ Ζ.Π.Α. δεκ ζδιεζχεδηε ακαηάθορδ 

άθθςκ πδβχκ ζπζζηυθζεμο ηαζ έηζζ δεκ οπάνπεζ ζαθήξ εζηυκα βζα ηα απμεέιαηα ζπζζηυθζεμο.  

                                                             
16

 Energy Administration Information, US Department of Energy, “The global LNG Market – 

status & outlook”, December 2003, ζεθ 4 
17 US International Energy Information Administration, Independent Statistics & Analysis, 

“International Energy Outlook 2009”,  Report #:DOE/EIA-0484(2009), Chapter 3: Natural Gas 
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Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πμο εθανιυζεδηακ απυ ηζξ Ζ.Π.Α βζα ηζξ πδβέξ ζπζζηυθζεμο 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηδκ μνζγυκηζα ελυνολδ ηαζ ηδκ οδναοθζηή δζάζπαζδ, εκδεπμιέκςξ κα 

ιπμνμφκ κα εθανιμζεμφκ ηαζ απυ άθθεξ πχνεξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ μνζζιέκεξ Αιενζηάκζηεξ 

εηαζνείεξ εκένβεζαξ έπμοκ λεηζκήζεζ ηδκ εφνεζδ πδβχκ ζπζζηυθζεμο ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ ζηδκ 

δοηζηή Δονχπδ, εκχ πανάθθδθα ηάπμζεξ Δονςπαζηέξ εηαζνείεξ εκένβεζαξ έπμοκ επεκδφζεζ ζηδκ 

αλζμπμίδζδ ηςκ πδβχκ ζπζζηυθζεμο ηδξ Βυνεζαξ Αιενζηήξ.  Έακ μζ εκ θυβς ηεπκμθμβίεξ 

ζοκεπίγμοκ κα εθανιυγμκηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ηα απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο εα αολδεμφκ 

ζδιακηζηά, υπςξ ηαζ έβζκε ζηζξ Ζ.Π.Α. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Reserves-to-Production ratios 

  

 
Πδβή: BP Statistical Review of World Energy 2010  

 

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζδιακηζηέξ ιεζχζεζξ ζηα απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο βζα ημ 2009 

παναηδνήεδηακ ζημ Καγαηζηάκ (ιείςζδ ηαηά 15 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet) ηαζ ζημ Καηάν 

(ιείςζδ ηαηά 13 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet).  οβηεηνζιέκα, δ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ βζα ημ 

Καγαηζηάκ ήηακ 15% πανυθμ πμο δ πχνα δζαηδνεί ζδιακηζηυ ιέβεεμξ απμεειάηςκ (85 

ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet).  Όζμκ αθμνά ημ Καηάν, ημ μπμίμ ηαζ αοηυ ιε ηδκ ζεζνά ημο έπεζ 

ζδιακηζηά απμεέιαηα (892 ηνζζεηαημιιφνζα cubic feet), δ ιείςζδ ήηακ 1%.  Δπζπθέμκ, 

αλζμζδιείςηδ ήηακ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ ηδξ Γενιακίαξ ηαηά 3 ηνζζεηαημιιφνζα cubic 

feet (31%) υπςξ ηαζ βζα ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, βζα ημ μπμίμ δ ιείςζδ ήηακ 2 ηνζζεηαημιιφνζα 

cubic feet (17%). 
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηα ¾ ημο παβηυζιζμο απμεέιαημξ θοζζημφ αενίμο ανίζηεηαζ ζηδκ 

Μέζδ Ακαημθή ηαζ ζηδκ Δοναζία.  Σα απμεέιαηα ηδξ Ρςζζίαξ, ημο Ηνάκ ηαζ ημο Καηάν 

ζοκμθζηά απμηεθμφκ ημ 57% ηςκ παβηυζιζςκ απμεειάηςκ θοζζημφ αενίμο. 

 

Ακ ηαζ δ ηαηακάθςζδ θοζζημφ αενίμο μθμέκα ηαζ αολάκεηαζ ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, μζ 

ακαθμβίεξ ηςκ απμεειάηςκ πνμξ παναβςβή ηςκ πενζζζυηενςκ πςνχκ είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ, δ εκ θυβς ακαθμβία οπμθμβίγεηαζ ζηα 63 έηδ.  Δζδζηυηενα, ακά πχνα, ηα 

ορδθυηενα πμζμζηά οπμθμβίγμκηαζ βζα ηδκ Κεκηνζηή ηαζ ηδκ Νυηζα Αιενζηή (48 έηδ), βζα ηδκ 

Ρςζζία (78 έηδ), βζα ηδκ Αθνζηή (79 έηδ) ηαζ βζα ηδκ Μέζδ Ακαημθή (πάκς απυ 100 έηδ). 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: World Natural Gas Reserves by country grouping, 1980 - 2008 

  

 
 

 

  

2.4 ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ  

 

Ακαιθζζαήηδηα, ημ βεβμκυξ υηζ δ παναβςβή ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ δ ηαηακάθςζδ ημο 

δζαηνίκμκηαζ ακά βεςβναθζηή πενζμπή, δ αολδιέκδ ζδιακηζηυηδηα ημο ςξ πδβή εκένβεζαξ ζηδκ 

Γοηζηή Δονχπδ ηαζ ζηδκ Αζία έπεζ ζοκηεθέζεζ ζε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο δζεεκμφξ ειπμνίμο ημο 

θοζζημφ αενίμο ηα ηεθεοηαία 35 πνυκζα
18

.  Δκχ δ πμζυηδηα ημο ειπμνεφζζιμο θοζζημφ αενίμο 

ημ 1970 ήηακ 46 δζζεηαημιιφνζα m³, ημ 1990 επηαπθαζζάζηδηε ηαζ δζπθαζζάζηδηε λακά ημ 2004 

(680 δζζεηαημιιφνζα m³) . 

 

Ζ ζηακμπμίδζδ ηδξ παβηυζιζαξ γήηδζδξ βζα εκένβεζα, είκαζ ζαθχξ ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ 

πνμηθήζεζξ ημο αζχκα ιαξ ηαζ δζηαίςξ, ημ θοζζηυ αένζμ εεςνείηαζ μ δζάδμπμξ ημο πεηνεθαίμο.  

Δκχ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ, μζ αβμνέξ θοζζημφ αενίμο ήηακ απμιμκςιέκεξ ηαζ είπακ πενζζζυηενμ 

                                                             
18 Hypovereinsbank, “Liquefied Natural Gas – A market in focus”, February 2006, ζεθ 4  
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«ημπζηυ» παναπηήνα, πθέμκ, ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ημο LNG ηαζ μζ δοκαιζηέξ ημο έπμοκ 

πνμζεθηφζεζ επζπεζνήζεζξ ηαζ επεκδοηέξ κα εζζέθεμοκ ζημκ ηθάδμ
19

. 

 

ηα πνχηα ζηάδζα, ημ LNG ειπυνζμ αζηήεδηε ζε ζοβηεηνζιέκεξ δζαδνμιέξ υπμο ηα πθμία 

πναβιαημπμζμφζακ ιεηαθμνέξ ημο LNG οπυ ιαηνμπνυεεζια ζοιαυθαζα, ςζηυζμ, αοηέξ μζ 

ζοκεήηεξ άνπζζακ κα αθθάγμοκ απμ ηα ηέθδ ημο 1990.  ηδκ ακάπηολδ ημο παβηυζιζμο 

ειπμνίμο ημο  LNG ζοκηέθεζε ζδιακηζηά δ πνήζδ ημο εκ θυβς αβαεμφ ζημκ ημιέα ηδξ 

δθεηηνζηήξ παναβςβήξ.  Οζ δθεηηνζημί ζηαειμί θοζζημφ αενίμο πανμοζζάγμοκ ιεβάθα 

μζημκμιζηά μθέθδ, ηαηαζηεφαγμκηαζ ζοκημιυηενα ηαζ είκαζ πενζζζυηενα θζθζηά πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ άθθα ηάοζζια.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6: International Gas Trade from 1970 - 2004 

 
 

Δλεηάγμκηαξ ζζημνζηά ηδκ ειπμνεοιαηζηή νμή ημο θοζζημφ αενίμο, είκαζ ζαθέξ υηζ έπμοκ βίκεζ 

ζδιακηζηέξ αθθαβέξ.  οβηεηνζιέκα, μζ αθθαβέξ αοηέξ
20

 ζημ ειπυνζμ πνμένπμκηαζ απυ ηζξ 

ελαβςβέξ θοζζημφ αενίμο ηςκ ηναηχκ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ (υπςξ θ.π. ημ Καηάν) ηαζ ηζξ 

ακηίζημζπεξ εζζαβςβέξ απυ πχνεξ υπςξ δ Κίκα ηαζ δ Ηκδία, μζ μπμίεξ δεκ άκδηακ ζημοξ 

παναδμζζαημφξ παίηηεξ ηδξ LNG αβμνάξ. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 K. G. Gkonis, H. N. Psaraftis, “Early Commitment and Entry Deterrence in a LNG Shipping 

Market‟, ζεθ 1 
20

 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 
market”, June 2006, ζεθ 25 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Major Trade Movements 

   
 
Πδβή: BP Statistical Review of World Energy, June 2009 

 

 

 

Πανάθθδθα, υπςξ ακαθένεδηε, δ ιείςζδ ζημ ηυζημξ ζε υθα ηα ζηάδζα παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ 

ημο LNG ηαζ μζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζημκ ηθάδμ δζεφνοκακ ζδιακηζηά ημ ειπυνζμ ζε 

παβηυζιζα ηθζιαηα. 

 

Δπζπθέμκ, δ εθαζηζηυηδηα ζημοξ υνμοξ ηςκ ζοιαμθαίςκ αμήεδζε ανηεηά ζημ κα οπάνπεζ 

ιεβαθφηενδ εοεθζλία ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηδξ ζοκεπμφξ αολακυιεκδξ γήηδζδξ.  ηαδζαηά, έκα 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ αβμνάξ λεηίκδζε κα θεζημονβεί πζμ ακηαβςκζζηζηά εκχ πνέπεζ κα θααμοιε 

οπυρδ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ εηιεηάθθεοζδ ημο θοζζημφ αενίμο ςξ πδβή εκένβεζαξ πνμζδίδεζ 

αζθάθεζα ζημοξ εκενβεζαημφξ ζπεδζαζιμφξ ηςκ ηναηχκ ιέζς ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ πνμζθμνάξ ηαζ ηςκ δζαεέζζιςκ πδβχκ
21

. 

 

Ακ ηαζ ημ παβηυζιζμ ειπυνζμ ημο θοζζημφ αενίμο πναβιαημπμζείηαζ οπυ «ακεθαζηζημφξ» υνμοξ, 

ςζηυζμ, έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηδξ αβμνάξ ηζκείηαζ ζε αναποπνυεεζιδ αάζδ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ 

1992 δ spot αβμνά ηάθοπηε ιυκμ ημ 1% ημο ζοκμθζημφ ειπμνίμο ηαζ ημ 2004 ημ πμζμζηυ αοηυ 

αολήεδηε ζε 10%
22

.  Γεκ είκαζ αζοκήεζζημ κα οπάνπεζ εηηνμπή ηδξ ηίκδζδξ ημο θμνηίμο απυ ηα 

πνςηανπζηά ζδιεία πανάδμζδξ ιε ζημπυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ μζημκμιζηχκ ζοβηονζχκ ηδξ 

αβμνάξ.  Σα ιαηνμπνυεεζια ζοιαυθαζα ιεηαλφ εζζαβςβέςκ ηαζ ελαβςβέςκ LNG ζοκεπίγμοκ 

ηαζ ηονζανπμφκ αθθά αθήκμοκ έκα ζπεηζηυ πενζεχνζμ εοεθζλίαξ πμο επζηνέπεζ ηδκ ηίκδζδ ημο 

θμνηίμο ηαζ ζηδκ αναποπνυεεζιδ αβμνά. 

                                                             
21

  K. G. Gkonis, H. N. Psaraftis, “Early Commitment and Entry Deterrence in a LNG Shipping 

Market‟, ζεθ 3 
22 Linda Cook, Executive Director Gas & Power, Royal Dutch Shell PLC, Oil & Money 

Conference, London 2005, “The role of LNG in a global gas market” 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Spot and Short-Term transactions’s shares of Global LNG Deals 

 

 

 
 

 

ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ηδξ αβμνάξ, ζδιακηζηυ νυθμ πάζγμοκ μζ εεκζηέξ επζπεζνήζεζξ ηαζ μζ 

ιεβάθμζ «παίηηεξ» αθθά δ δζεφνοκζδ ημο ειπμνίμο επέηνερε ηδκ είζμδμ ζε ακελάνηδημοξ 

πθμζμηηήηεξ ηαζ άθθμοξ επεκδοηέξ. 

 

Ηδζαίηενα βζα ημ ζηάδζμ ηδξ ιεηαθμνάξ ημο LNG ιέζς εαθάζζδξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ 

επεκδφζεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ζημκ ηθάδμ είκαζ εκηάζεςξ ηεθαθαίμο ηαζ δεκ 

είκαζ πμθθμί εηείκμζ πμο ιπμνμφκ κα εζζέθεμοκ ζηδκ αβμνά ηαζ κα ιείκμοκ.  οκεπχξ, μζ 

απμθάζεζξ εκυξ παίηηδ ηδξ αβμνάξ, ειιέζςξ πθήκ ζαθχξ επδνεάγεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ηζκήζεζξ 

ηαζ ηςκ άθθςκ παζηηχκ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ζημκ ηθάδμ.  Ακ ηαζ ακαιέκεηαζ αφλδζδ ημο 

ακηαβςκζζιμφ, ζδζαίηενα ζηδκ LNG καοηζθία,  μ ηθάδμξ παναπηδνίγεηαζ ςξ μθζβμπςθζαηή 

αβμνά. 

 

 

2.4.1. Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 

Κάκμκηαξ ιζα ακαζηυπδζδ ζημ πενζζκυ έημξ ηαζ εκ ζοβηνίζεζ ιε πνμβεκέζεενα έηδ, ημ θοζζηυ 

αένζμ ακηζιεηχπζζε ηδκ ιεβαθφηενδ πηχζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαηά 2,1%, δ μπμία μοζζαζηζηά 

είκαζ ηαζ δ ιεβαθφηενδ πηχζδ ζηδκ ζζημνία ημο θοζζημφ αενίμο
23

. 

Ζ ηαηακάθςζδ ιεζχεδηε ζε υθεξ ηζξ πχνεξ εηηυξ απυ ηδκ Μέζδ Ακαημθή ηαζ ηδκ Αζία.  

Πεναζηένς, δ ηαηακάθςζδ ηςκ πςνχκ ημο ΟΟΑ ιεζχεδηε ηαηά 3,1 % (δ ιεβαθφηενδ ιείςζδ 

απυ ημ 1982) εκχ ζηζξ ΖΠΑ ηαηά 1,5%. 

 

                                                             
23 BP Statistical Review Of World Energy 2010, ζεθ 4 
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Πανάθθδθα, δ παναβςβή θοζζημφ αενίμο ζηδκ Ρςζζία ιεζχεδηε ζδιακηζηά ηαηά 12,1% ηαζ 

ζημ Σμονηιεκζζηάκ ηαηά 44,85%.  Χζηυζμ, μζ ΖΠΑ είπακ ηαηά Σνίηδ ζοκεπυιεκδ πνμκζά ηδκ 

πνχηδ εέζδ ζηδκ παναβςβή, λεπενκχκηαξ ηδκ Ρςζζία πμο εεςνείηαζ μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ 

θοζζημφ αενίμο παβημζιίςξ.  Δπζπθέμκ, δ παναβςβή αολήεδηε ηαζ ζηδκ Μέζδ Ακαημθή ηαζ 

ζηδκ Αζία (Ηνάκ, Καηάν, Ηκδία ηαζ Κίκα). 

 

 

 

2.5 LNG ΔΞΑΓΧΓΔΗ – ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΤΓΡΟΠΟΗΖΖ  

 

Οζ ελαβςβέξ LNG πναβιαημπμζμφκηαζ ηονίςξ απυ ακαπηοβιέκεξ ηαζ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ
24

.  

Απυ ημ 1960, μζ πχνεξ πμο ελάβμοκ LNG αολήεδηακ απυ 2 ζε 13
25

.  Ζ Αθνζηή, δ Αθβενία ηαζ δ 

Νζβδνία είκαζ μζ ιεβαθφηενμζ ελαβςβείξ LNG υιςξ ημ 2008 δ Ρςζζία είπε ημ ιεβαθφηενμ 

ιενίδζμ ηδξ αβμνάξ ζηδκ παναβςβή θοζζημφ αενίμο.  Πανάθθδθα, ζηδκ Αθβενία, δ ηναηζηή 

πεηνεθαϊηή εηαζνεία Sonatrach δζαεέηεζ ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ζοιιεημπήξ ζε ενβμζηάζζα LNG.  

Οζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Νζβδνίαξ ζημκ ημιέα ημο LNG μθμέκα ηαζ ακαπηφζζμκηαζ εκχ δ Αζία 

πενζθαιαάκεζ ζπεδυκ ημ ιζζυ ηδξ παβηυζιζαξ ελαβςβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ LNG.  διακηζηή 

εέζδ ζηζξ ελαβςβέξ ηαηέπεζ δ Μαθαζζία
26

 ηαζ δ Ηκδμκδζία ζηδκ μπμία ζδιακηζημφ ιεβέεμοξ 

ενβμζηάζζα LNG είκαζ οπμ ηαηαζηεοή
27

 (West Niger Delta). 

 

οκμρίγμκηαξ, ηα ζδιακηζηυηενα πμζμζηά παναβςβήξ θοζζημφ αενίμο ημ 2008 είπακ
28

: 

 Ρςζζία → 19,6 % 

 

 Ζ.Π.Α. → 19,3 % 

 

 Κακαδάξ → 5,7 % 

 

 Ηνάκ → 3,8 % 

 

 Νμναδβία → 3,2 % 

 

 Αθβενία → 2,8 % 

 

 Κίκα → 2,5 % 

 

 Ηκδμκδζία → 2,3 % 

 

                                                             
24 Review Of Maritime Transport 2009, Report by the UNCTAD secretariat, Chapter 4, ζεθ 91 
25

 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 
market”, June 2006, ζεθ 26 
26 Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ ιεβαθφηενδ πθμζμηηήηνζα εηαζνεία LNG ζηυθμο ιε 27 πθμία είκα δ 

Μαθαζζζακή MISC BERHAD. 
27 Τμ Tangguh Project βζα ηδκ πανμπή LNG ζηδκ Κίκα 
28 Review of Maritime Transport 2009, Report by the UNCTAD Secretariat, Chapter 1, ζεθ 18 
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 Μαθαζζία → 2,0 % 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Παξαγωγή θπζηθνύ αεξίνπ 

 

 
Πδβή: International Energy Agency – Key World Energy Statistics, 2009 

 

 

Δπζπθέμκ, δ Μέζδ Ακαημθή εεςνείηαζ ςξ ζδιακηζηή ελαβςβζηή πενζμπή ιε πμθθά ενβμζηάζζα 

ζηα Ζκςιέκα Ανααζηά Διζνάηα, ζημ Οιάκ ηαζ ζημ Καηάν.  ε αοηυ ημ ζδιείμ, αλίγεζ κα 

ακαθενεεί δ δναζηδνζυηδηα ημο Ηνάκ ζηδκ ελαβςβή θοζζημφ αενίμο ηαεχξ ηαηέπεζ ηδκ δεφηενδ 

εέζδ παβημζιίςξ ζε απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο ηαζ ζηαδζαηά αθθά ιε ανβυ ζπεηζηά νοειυ 

αημθμοεεί πμθζηζηή βζα LNG ελαβςβέξ (National Iranin Gas Export Policy – NIGEP).  

Ζιενδζίςξ, ημ Ηνάκ πανάβεζ 630 εη. ηοαζηά ιέηνα ηαζ πνμιδεεφεζ ηδκ Σμονηία ηαζ ηδκ 

Ανιεκία
29

. 

 

ηδκ Αιενζηή, μζ ιεβαθφηενμζ ελαβςβείξ LNG είκαζ δ Trinidad ηαζ ημ Tobago αθθά ιεθθμκηζηά 

ανηεηά ηνάηδ πνμενπυιεκα ηονίςξ απυ ηδκ Νυηζα Αιενζηή ζπεδζάγμοκ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ 

θεζημονβία ενβμζηαζίςκ οβνμπμίδζδξ. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
29 http://www.presstv.ir 
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2.6 ΔΗΑΓΧΓΔΗ LNG – ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΔΠΑΝΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ 

 

Ακαιθζζαήηδηα, δ Ηαπςκία ηαζ δ Κμνέα ηονζανπμφκ ζηζξ εζζαβςβέξ LNG.  Δζδζηυηενα
30

, δ 

Ηαπςκία ήηακ δ πνχηδ Αζζαηζηή πχνα πμο λεηίκδζε εζζαβςβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ LNG έπμκηαξ 

πθέμκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ εζζαβςβχκ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ.  Ζ Νυηζα Κμνέα λεηίκδζε ηζξ 

εζζαβςβέξ ημ 1986 ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδκ δεφηενδ εέζδ εκχ ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ ζπεηζηή 

δναζηδνζυηδηα ηδξ Ηκδίαξ
31

.  Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ εκχ ηαζ δ Ηαπςκία ηαζ δ Κμνέα 

δζαδναιάηζζακ ζπμοδαίμ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ημο ειπμνίμο ημο LNG, ςζηυζμ, δ γήηδζδ ημοξ έπεζ 

ιεζςεεί εκχ πθέμκ δζενεοκμφκ ηαζ ηδκ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ θοζζημφ αενίμο ιέζς αβςβχκ
32

. 

 

Οζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ γήηδζδ ζηδκ Δονςπασηή αβμνά πνμδζαεέημοκ ηδκ πνμζδμηυιεκδ 

ηίκδζδ LNG, ζδίςξ βζα ηζξ Μεζμβεζαηέξ πχνεξ πμο έπμοκ ιεβάθμ πμζμζηυ δναζηδνζυηδηαξ ζηδκ 

επακαενζμπμίδζδ ημο θοζζημφ αενίμο.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ Δονχπδ ζηδνίγεηαζ ζε εζζαβςβέξ 

απμ ηδκ πνχδκ ςαζεηζηή Έκςζδ ιέζς αβςβχκ αθθά ηαηά ηζξ πνμαθέρεζξ ημο Γζεεκμφξ 

Δκενβεζαημφ Ονβακζζιμφ (International Energy Agency), εκδεπμιέκςξ κα οπάνλεζ αφλδζδ ηςκ 

εζζαβςβχκ LNG απυ άθθα ηνάηδ. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 7: Δηζαγωγέο θξαηώλ LNG 

 

 
 

Πδβή: International Energy Agency – Key World Energy Statistics, 2009 

 

                                                             
30 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 

market”, June 2006, ζεθ 28 
31

 Ζ πνχηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά LNG έβζκε ημ 2004 απυ ηδκ RasGas (Καηάν) ζηδκ ζκδζηή εηαζνεία 

Petronet 
32 James T. Jensen, Oxford Institute for Energy Studies, “The development of a global LNG market 

– Is it likely? If so when?”, 2004, ζεθ 76 
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Ζ δμιή ηδξ παβηυζιζαξ LNG αβμνάξ επδνεάγεζ ημ ηνέπμκ ηαζ ημ ιεθθμκηζηυ LNG ειπυνζμ.  

Ακαθοηζηυηενα, ημ ειπυνζμ ζηδκ βεςβναθζηή πενζμπή ημο Αηθακηζημφ ηαζ ημο Δζνδκζημφ 

πανμοζζάγεζ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ ηζξ εζζαβςβέξ, ηα ζοζηήιαηα 

ηζιμθυβδζδξ ηαζ ημοξ υνμοξ ηςκ ζοιαμθαίςκ
33

.    

 

Οζ εζζαβςβζηέξ πχνεξ ημο Δζνδκζημφ ααζίγμκηαζ ζδιακηζηά ζημ θοζζηυ αένζμ εκχ μζ πχνεξ ημο 

Αηθακηζημφ ηονίςξ πνδζζιμπμζμφκ ημπζημφξ πάνμπμοξ ηαζ αβςβμφξ βζα ηδκ ηίκδζδ ημο LNG.  

Πανάθθδθα, πςθδηέξ ηαζ αβμναζηέξ έπμοκ ακαθάαεζ κέμοξ νυθμοξ.  οβηεηνζιέκα, μζ 

αβμναζηέξ επεκδφμοκ ηαζ ζε άθθεξ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ ημο θοζζημφ αενίμο, 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηα ενβμζηάζζα οβνμπμίδζδξ ημο LNG
34

 εκχ παναδμζζαημί πςθδηέξ 

υπςξ δ εηαζνεία BP ηαζ SHELL έπμοκ εηιζζεχζεζ ηδκ πςνδηζηυηδηα ημοξ ζηα δζάθμνα LNG 

ηενιαηζηά ηαζ δζεονφκμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημοξ ηαζ ζημ ειπυνζμ.  Δπίζδξ, κέμζ αβμναζηέξ 

ειθακίγμκηαζ ζημ πνμζηήκζμ, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ακελάνηδημοξ παναβςβείξ εκένβεζαξ ζημ 

Πμοένημ Ρίημ ηαζ ζηδκ Γμιζκζηακή Γδιμηναηία.  ηδκ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ζηα ιέζα ημο 

1990, μζ αβςβμί αενίμο ήηακ πθέμκ δζαεέζζιμζ ηαζ έηζζ μζ εζζαβςβέξ LNG ζηζξ πχνεξ ημο 

Αηθακηζημφ αολήεδηακ ιε ανβυ νοειυ
35

.  Ακηίεεηα, μζ πχνεξ ημο Δζνδκζημφ (Ηαπςκία, Ν. Κμνέα 

ηαζ Σαζαάκ) δεκ δζαεέημοκ αβςβμφξ βζα ηδκ εζζαβςβή LNG. 

 

Γζα ημ 2008, δ παβηυζιζα ηίκδζδ ημο LNG ήηακ 171.8 εη. ηυκμζ ηαζ δ ιείςζδ εκ ζοβηνίζεζ ιε 

ημ 2007 ήηακ 0,8 εη. ηυκμζ θυβς ζηδκ ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ ζε πχνεξ υπςξ θ.π. δ Αθβενία, ημ 

Οιάκ, δ Σνζκζηάκη ηαζ ημ Σμιπάβημ
36

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: LNG Exports 

 

 
 

                                                             
33 US Energy Information & Administration, Independent statistics and analysis, The Global 

Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, 2003 
34

 Λ.π. δ εηαζνείεξ Tokyo Gas ηαζ Tokyo Electric Power Company έπμοκ επεκδφζεζ ζημ ενβμζηάζζμ 

οβνμπμίδζδξ LNG, Darwin ηδξ Αοζηναθίαξ. 
35

 US Energy Information & Administration, Independent statistics and analysis, The Global 

Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, 2003 
36 Yoshikazu Kobayashi, Leader Oil & Gas Strategy Group, “Natural Gas Situation & LNG 

Supply/Demand Trends in Asia-Pacific and Atlantic Markets”, January 2010, ζεθ 3 
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Ακάιεζα ζηζξ εζζαβςβζηέξ πχνεξ LNG, δ γήηδζδ βζα LNG έθηαζε ημοξ 117.2 εη. ηυκμοξ ζηζξ 

Αζζαηζηέξ αβμνέξ ηαζ 54.5 εη. ηυκμοξ ζηζξ πχνεξ ημο Αηθακηζημφ.  Ακάιεζα ζηζξ Αζζαηζηέξ 

αβμνέξ, δ Ηαπςκία, δ Ν. Κμνέα ηαζ δ Σαζαάκ είπακ ζηαεενυ νοειυ γήηδζδξ ημ 2008, ςζηυζμ, δ 

γήηδζδ ιεζχεδηε ζηα ιέζα ημο 2008 θυβς ηδξ πνδιαημπζζηςηζηήξ ηνίζδξ.  Πανάθθδθα ηαζ δ 

Αιενζηή ιείςζε ηζξ εζζαβςβέξ LNG απυ 18.9 εη. ηυκμοξ ημ 2007 ζε 11.2 εη. ηυκμοξ ημ 2008. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: LNG Imports 

 

 
 

 

 

2.7.  ΟΗ ΠΡΟΦΑΣΔ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΑ LNG ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ  

 

ηδκ πανμφζα θάζδ, ημ πμνημθυθζμ ηςκ LNG δναζηδνζμηήηςκ ζε ηενιαηζηά ζζμδοκαιεί ιε 

100m ηυκμοξ εηδζίςξ ζε πςνδηζηυηδηα οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο, ιε ημ Καηάν κα 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ 40% αοηήξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ
37

.  Όιςξ, έκημκδ πανυιμζα δναζηδνζυηδηα 

πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζηδκ Αοζηναθία.  Αοηή δ βεςβναθζηή επακζζζμνυπδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

ηςκ  LNG ηενιαηζηχκ ιεηαλφ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ηδξ γχκδξ ημο Δζνδκζημφ εεςνείηαζ απυ 

ηδκ ζδιακηζηυηενδ ηάζδ ηδξ αβμνάξ ζημ 2009 δ μπμία πνμθακχξ ηαζ εα επδνεάζεζ ηα 

ζοζηήιαηα ιεηαθμνάξ ημο LNG ηα επυιεκα έηδ. 

 

διακηζηυ βεβμκυξ απμηεθεί επίζδξ ηαζ δ παφζδ ηςκ projects ζηδκ Γοηζηή Αθνζηή 

(Nigeria/Angola) ηαζ ζηδκ Ρςζζία (Shtokman). 

 

Γφμ ιεβάθα ένβα επζαεααζχεδηακ κα λεηζκήζμοκ ζηδκ Αζία ημ 2009: ημ Gordon project ηδξ 

Αοζηναθίαξ (ηνία ηνέκα ηςκ 5m/εηδζίςξ) ηαζ ημ PNG project ζηδκ Παπμφα Νέα Γμοζκέα (έκα 

ηνέκμ ηςκ 6.5m/εηδζίςξ).  Ο ιεβαθφηενμξ υβημξ θμνηίμο ημο Gordon project πνμμνίγεηαζ βζα ηζξ 

βφνς πενζμπέξ
38

.  

 

                                                             
37

 BRS Annual Review 2010, Shipping and Shipbuilding Markets, ζεθ 66-67 
38

 Ζ εηαζνεία Shell έπεζ ζοιθςκήζεζ ιε ηδκ Κίκα βζα 2m ηυκμοξ/εηδζίςξ, δ εηαζνεία Chevron ιε 

ηδκ Ηαπςκία βζα 7.5m ηυκμοξ/εηδζίςξ εκχ δ εηαζνεία ExxonMobil ηαηέθδλε ζε ζοιθςκία ιε ηδκ 
Κίκα βζα 2m ηυκμοξ/εηδζίςξ ηαζ 1.5m ηυκμοξ/εηδζίςξ ιε ηδκ Ηκδία 
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οιπεναίκμοιε θμζπυκ υηζ μ βεςβναθζηυξ πυθμξ πνμζακαημθίγεηαζ πνμξ ημκ Δζνδκζηυ ηαζ αοηυ 

ημ θαζκυιεκμ εα ζοκεπίζεζ κα οθίζηαηαζ ηαζ ηα επυιεκα πέκηε έηδ έςξ υημο δ πενζμπή βίκεζ μ 

θοζζηυξ πάνμπμξ ηδξ Κίκαξ, ηδξ Ηκδίαξ, ηδξ Ηαπςκίαξ ηαζ εκδεπμιέκςξ ηαζ ηδξ Νυηζαξ Κμνέαξ. 

 

Σα projects ζε άθθεξ πενζμπέξ πνμβναιιαηίγμκηαζ οπυ ημ πνίζια εκυξ πζμ ααέααζμο ηθίιαημξ 

θυβς μζημκμιζημπμθζηζηχκ αζηζχκ (Νζβδνία, Ηνάκ) ή βζα άθθμοξ ηεπκζημφξ θυβμοξ (Ρςζζία, 

Καηάν) αθθά υιςξ απμηεθμφκ ζδιακηζηέξ πδβέξ LNG βζα ημ ιέθθμκ.  Βάζεζ πνμαθέρεςκ, δ 

παναβςβζηή πςνδηζηυηδηα ακαιέκεηαζ κα θηάζεζ ημοξ 300m ηυκμοξ ιέπνζ ημ 2013, 

πανμοζζάγμκηαξ αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 50% ιέζα ζε πέκηε πνυκζα.    
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3 Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ LPG 

 
3.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ   

 

Σμ οβνμπμζδιέκμ αένζμ πεηνεθαίμο είκαζ έκα ιείβια οδνμβμκακενάηςκ πμο εκημπίγμκηαζ ζημ 

θοζζηυ αένζμ ή  πανάβμκηαζ απυ ανβυ πεηνέθαζμ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ πνχηδ φθδ ζηδ 

αζμιδπακία πδιζηχκ πνμσυκηςκ, ζε ηαφζζια μζηζαηήξ εένιακζδξ ηαζ ηαφζζια ηζκδηήνςκ 

μπδιάηςκ.  Κφνζα ζοζηαηζηά ημο είκαζ ημ πνμπάκζμ ηαζ ημ αμοηάκζμ
39

.  Δίκαζ δοκαηυκ υιςξ κα 

απμηεθείηαζ ηαζ απυ ιείβιαηα ηςκ δφμ.   

 

Αοηά ηα πνμζυκηα οδνμβμκάκεναηα έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα οβνμπμζδεμφκ οπυ ζοκεήηεξ 

αηιμζθαζνζηήξ εενιμηναζίαξ εάκ ζοιπζεζημφκ ηαζ κα επακέθεμοκ ζε άενζα ιμνθή υηακ ιεζςεεί 

δ πίεζδ
40

.  ε ακηίεεζδ ιε ημ LNG, ημ LPG βζα κα οβνμπμζδεεί απαζημφκηαζ πμθφ ορδθυηενεξ 

εενιμηναζίεξ δδθαδή ιεηαλφ – 5 ηαζ 45 ααειμφξ ηεθζίμο
41

. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 8: Βαζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ LPG 

 

 
 

 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ εκχ μ υνμξ LPG ακαθένεηαζ ηονίςξ ζημ πνμπάκζμ ηαζ ζημ αμοηάκζμ, ζε 

βεκζηέξ βναιιέξ αθμνά υθα ηα αένζα πμο πνμαθέπεζ μ IMO GAS CODE, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ 

ηαζ ηα πδιζηά αένζα εηηυξ υιςξ απυ ημ θοζζηυ αένζμ (ιεεάκζμ) ηαζ ηα ροηηζηά αένζα
42

.  

Πανάθθδθα μζ ζδζυηδηεξ ημο υζμκ αθμνά ηδκ αανφηδηα, ηδκ εενιμηναζία αναζιμφ ηηθ 

πμζηίθθμοκ ζοκεπχξ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ηαζ απμεήηεοζδ ημο 

θμνηίμο.  Δπζπθέμκ, ημ LPG πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ πεδία ελυνολδξ πεηνεθαίμο ακ ηαζ ιζηνέξ 

                                                             
39

 http://www.sugre.info/tools.phtml?id=686&sprache=gr 
40 R. Adland, H. Jia, Jing Lu, “Price dynamics in the market for Liquid Petroleum Gas Transport”, 

Energy Economics 30 (2008) ζεθ 818 
41 Hypovereinsbank, “Liquefied Natural Gas – a market in focus”, February 2006, ζεθ 5 
42 ABS – Gas Carriers Module 2, ζεθ 68 
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πμζυηδηεξ πανάβμκηαζ ηαζ απυ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ δζΰθζζδξ
43

.  Όηακ πανάβμκηαζ ηαηά αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζοκήεςξ οπυ ζηαεενή αηιμζθαζνζηή πίεζδ. 

 

Ζ ζζημνία ημο LPG λεηζκά πνζκ 50 πνυκζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα ημζηάζιαηα πεηνεθαίμο ηδξ 

Γοηζηήξ Πεκζζθαάκζα υπμο ιε ηδκ ελυνολδ πεηνεθαίμο παναηδνήεδηε ηαζ ελαβχιεκμ αένζμ απυ 

ηδκ πδβή.  Σμ 1910 μ Andrew Kerr
44

, οπάθθδθμξ ζε ενβμζηάζζμ ηδξ πενζμπήξ ηαηάθενε κα 

ζοθθέλεζ αοηά ηα αένζα, κα ηα ζοιπζέζεζ ηαζ κα ηα απμεδηεφζεζ ζε ιζηνέξ δελαιεκέξ.  Σδκ ίδζα 

πενίμδμ, ακαηέεδηε ζημκ πδιζηυ Walter Snelling κα ενεοκήζεζ αοηά ηα αένζα ηαζ εηείκμξ 

ηαηάθενε κα ακαπηφλεζ έκα ζφζηδια ζοβηέκηνςζδξ αοηχκ ηςκ αενίςκ οπυ πίεζδ, ηάκμκηαξ ηδκ 

πνχηδ εθανιμβή ζε ιζα θάνια ζηδκ Πεκζζθαάκζα (Waterford).  Σμ LPG πνδζζιμπμζήεδηε βζα 

πνχηδ θμνά απυ ηα κμζημηονζά βζα θςηζζιυ ηαζ ιαβείνεια.  ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ 

ειπμνεοιαημπμίδζδ ημο LPG έβζκε ιε ανβυ νοειυ ζηαδζαηά.  ηδκ αζμιδπακία, ημ πνμπάκζμ 

ανπζηά πνδζζιμπμζήεδηε ςξ ηαφζζιμ ζε ηαιζκέηα βζα ηδκ ημπή ιεηάθθςκ. 

 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ απμηεθεί ζδιακηζηή πδβή εκένβεζαξ ςξ ηαεανυ πνμϊυκ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 

πεηνέθαζμ, ςζηυζμ, μζ δοκαιζηέξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηδξ ζπεηζγυιεκδξ αβμνάξ ηδξ εαθάζζζαξ 

ιεηαθμνάξ δεκ έπμοκ θάαεζ ηδκ απαζημφιεκδ πνμζμπή βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ ζημ ιζηνυ ιενίδζμ 

ηδξ αβμνάξ παβημζιίςξ εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθεξ αβμνέξ. 

 

 

 

 

 

3.2.  ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΟΤ LPG 

 

3.2.1.  ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΟΤ LPG ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΛΔΤΡΑ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Ο ημιέαξ ημο LPG έπεζ πανμοζζάζεζ ζδιακηζηή ακάπηολδ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ αολακυιεκδξ 

γήηδζδξ απυ ηζξ ιεβάθεξ αβμνέξ υπςξ ηαζ απυ ηζξ ορδθέξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ ηςκ πθμίςκ
45

.  Σμ 

βεβμκυξ αοηυ είκαζ ζοκοθαζιέκμ ηαζ ιε ηδκ φπανλδ αθθά ηαζ ημκ ζπεδζαζιυ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ 

εκενβεζαηχκ παναβςβζηχκ ηέκηνςκ αθθά ηαζ δ ζοκεπυιεκδ δζένοκζδ ηςκ ηενιαηζηχκ ηαζ ηςκ 

απμεδηεοηζηχκ πχνςκ βζα ημ εκ θυβς θμνηίμ. 

Δίκαζ θακενυ υηζ ζηδκ ελέθζλδ ημο ηθάδμο ζοκηέθεζε ηαζ ημ ορδθυ επίπεδμ ηςκ ηζιχκ ζημκ 

ημιέα ηδξ εκένβεζαξ ιέπνζ ηαζ ημ πνυζθαημ πανεθευκ.  Πανάθθδθα, μ ηθάδμξ έπεζ επςθεθδεεί 

ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδκ αολακυιεκδ εκενβεζαηή γήηδζδ ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ υπςξ δ Κίκα 

ηαζ δ Ηκδία αθθά ηαζ απυ πζμ χνζιεξ αβμνέξ υπςξ δ Δονςπαϊηή ηαζ δ Βυνεζα Αιενζηή. 

 

Όπςξ βκςνίγμοιε, μζ ηονίανπεξ δοκάιεζξ πμο δζαιμνθχκμοκ ημ ειπυνζμ είκαζ δ πνμζθμνά ηαζ δ 

γήηδζδ.  Χξ εη ημφημο, βζα κα έπμοιε ιζα πθήνδ εζηυκα βζα ηδκ δζαιυνθςζδ ημο παβηυζιζμο 

ειπμνίμο LPG, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ πανμοζίαζδ δεδμιέκςκ απυ ηα ηνάηδ παναβςβήξ ηαζ 

εζζαβςβήξ ημο θμνηίμο. 

                                                             
43 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ.Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 2δ έηδμζδ 2006, 

ζεθ 134 
4444 Poten & Partners: www.poten.com/content.aspx?id=308  
45 Ocean Shipping Consultants Ltd, “LPG Trades & Shipping – Global Prospects to 2018”, ζεθ 1 

http://www.poten.com/content.aspx?id=308
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Ακαθοηζηυηενα, απυ ημ 2000, δ παναβςβή LPG αολήεδηε πενζζζυηενμ απυ 41 εη. ηυκμοξ ιε 

ηονζάνπμ ηδκ Μέζδ Ακαημθή δ μπμία ακηζπνμζςπεφζεζ ημ 1/5  ηδξ παβηυζιζαξ παναβχβήξ
46

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: The LPG chain 

 

 
 

οβηεηνζιέκα
47

, ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημο μοέγ ζηδκ ζοκμθζηή παβηυζιζα παναβςβή ημ 

2008 ήηακ 40% εκχ εηηζιήζεζξ
48

 ακαιέκμοκ υηζ πμζμζηυ 45% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ LPG 

                                                             
46 World LP Gas Association, “LP Gas exceptional energy report”, September 2009, ζεθ 12 
47 World LP Gas Association, “LP Gas Exceptional Energy”, September 2009, ζεθ 12 
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ιέπνζ ημ 2012 εα πνμένπεηαζ απυ ημ Ακαημθζηυ μοέγ.  Αολήζεζξ ζηδκ παναβςβή ζδιεζχεδηακ 

ηονίςξ ζηζξ εφνςζηεξ πχνεξ (commonwealth independent states) ζηζξ μπμίεξ δ παναβςβή 

δζαπθαζζάζηδηε ζε 13.8 εη. ηυκμοξ ημ 2008 απυ 7 εη. ηυκμοξ ημ 2000.  Άθθα ηνάηδ ζηα μπμία 

παναηδνήεδηε αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ (πενίπμο 4% εηδζίςξ) βζα ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ είκαζ 

δ Μέζδ Ακαημθή, δ Ηκδία ηαζ δ αμνεζμακαημθζηή Αζία.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ παναβςβή ηςκ 

πνμακαθενυιεκςκ ηναηχκ ακηζζημζπεί ζηα ¾ ηδξ αφλδζδξ ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ LPG. 

 

Δζδζηυηενα βζα ηδκ Μέζδ Ακαημθή, ημ 2008 δ παναβςβή έθηαζε ζηα 47 εη. ηυκμοξ απυ 34 εη. 

ηυκμοξ ημ 2000.  ε αοηυ ημ βεβμκυξ ζοκηέθεζε δ ηάζδ βζα αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ πεηνεθαίμο 

άνα ζοκεπχξ ηαζ ηδξ παναβςβήξ αενίμο ηαζ LPG.  Βέααζα, ηεθεοηαία δ ηάζδ αοηή έπεζ 

απμδοκαιςεεί θυβς ηδξ ιείςζδξ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ηναηχκ ημο ΟΠΔΚ ηαζ ςξ απμηέθεζια εα 

πνεζαζεμφκ ηάπμζα πνυκζα εςξ υημο δ παναβςβή LPG θηάζεζ ηα επίπεδα ημο 2008, ςζηυζμ, 

ιαηνμπνυεεζια, ακαιέκεηαζ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ πςνχκ ημο ΟΠΔΚ, άνα ηαζ ηδξ 

παναβςβήξ LPG. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Παγθόζκηα παξαγωγή LPG 

   

 
Πδβή: SIGTTO Report “LP Gas Exceptional Energy”, Sept. 09 

 

 
Απυ ηα ηνάηδ ηδξ Μ. Ακαημθήξ, δ αμοδζηή Ανααία έπεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ζοιιεημπή ζηδκ παναβςβή ιε 

47 εη. ηυκμοξ εκχ ακηίεεηα ηα Ζκςιέκα Ανααζηά Διζνάηα ζηαδζαηά ιεζχκμοκ ηδκ παναβςβή αθμφ ημ 

2008 ζοιιεηείπε ιε πμζμζηυ 15% (7.2 εη. ηυκμοξ).  Σνίηδ πχνα ζηδκ παναβςβή ένπεηαζ ημ Ηνάκ ιε 7 εη. 

ηυκμοξ εκχ αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ημο Καηάν θυβς ηςκ εκενβεζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ.  

οβηεηνζιέκα, ακαιέκεηαζ υηζ ημ Καηάν εα έπεζ θάαεζ ηδκ δεφηενδ εέζδ ζηδκ παναβςβή έςξ ημ 2012. 

                                                                                                                                                                                         
48 Πνμαθέρεζξ ηαηά ημοξ ακαθφηεξ ηδξ εηαζνείαξ Purvin & Gertz INC 
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Δπζπθέμκ
49

, δ Βυνεζα Αιενζηή είκαζ μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ LPG ζε παβηυζιζα ηθίιαηα.  Σμ 

2000 δ παναβςβή έθηαζε ηα 59 εη. ηυκμοξ ηαζ ιεζχεδηε ζε 55 εη. ηυκμοξ ηα επυιεκα ηνία 

πνυκζα.  Απυ ημ 2003 ηαζ έπεζηα δ παναβςβή αολήεδηε αθθά πςνίξ κα θηάζεζ ηα επίπεδα ημο 

2000. 

 

ηδκ Λαηζκζηή Αιενζηή, δ παναβςβή LPG ημ 2008 ήηακ 24 εη. ηυκμοξ ιε ημνοθαία ηνάηδ ηδκ 

Ανβεκηζκή, ηδκ Βναγζθία, ημ Μελζηυ ηαζ ηδκ Βεκεγμοέθα ζοιιεηέπμκηαξ ζοκμθζηά ιε πμζμζηυ 

83% ζηδκ παναβςβή ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ. Γζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2000 – 2008, δ δεφηενδ 

ζδιακηζηυηενδ αφλδζδ παναβςβήξ LPG ζδιεζχεδηε ζηδκ αμνεζμδοηζηή Αζία (απυ 16 εη. 

ηυκμοξ ημ 2000 ζε 26 εη. ηυκμοξ) ηαζ ζε αοηυ ημ βεβμκυξ ζοκέααθθε ζε ιεβάθμ ααειυ δ Κίκα. 

 

ηδκ Αθνζηή δ παναβςβή αολήεδηε απυ 15 εη. ηυκμοξ ζε 18 εη. ηυκμοξ ιε ηονίανπμοξ παίηηεξ 

ηδκ Νζβδνία, ηδκ Ακβηυθα ηαζ ηδκ Ηζδιενζκή Γμοζκέα.  Δζδζηυηενα, δ Νζβδνία παναιέκεζ δ 

πνχηδ παναβςβζηή πχνα ηδξ Αθνζηήξ λεπενκχκηαξ ηα 9 εη. ηυκμοξ εηδζίςξ ηαζ ηαηαθαιαάκεζ 

ηδκ δεφηενδ εέζδ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ιεηά ηδκ αμοδζηή Ανααία.  ηδκ Ηκδζηή πενζθένεζα, δ 

παναβςβή LPG αφλδεδηε απυ 6.3 εη. ηυκμοξ ημ 2000 ζε 8.8 εη. ηυκμοξ ιε πμζμζηυ αφλδζδξ 4% 

εηδζίςξ.  Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ημ 70% ηδξ παναβςβήξ πνμένπεηαζ απυ δζτθζζηήνζα ηαζ ηαεχξ 

ζπεδζάγεηαζ δζέονοκζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ζημκ ημιέα ηςκ δζτθζζηδνίςκ, ακαιέκεηαζ 

πενζζζυηενδ αφλδζδ ζηδκ παναβςβή LNG. 

 

ηδκ αμνεζμδοηζηή Αζία ηαζ ζηδκ Χηεακία, δ παναβςβή LPG αολήεδηε απυ 8.8 εη. ηυκμοξ ημ 

2000 ζε 10.5 εη. ηυκμοξ ημ 2008.  Ζ Ηκδμκδζία, δ Μαθαζζία ηαζ δ Σαζθάκδδ έπμοκ ηα 

ιεβαθφηενα πμζμζηά ζοιιεημπήξ εκχ ζηδκ Χηεακία, δ παναβςβή είκαζ ιζηνυηενδ θηάκμκηαξ ηα 

3.9 εη. ηυκμοξ ημ 2008.  Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ δ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ζηδκ πενζμπή 

ζοκηεθέζηδηε ηαπφηαηα θυβς ημο εκενβεζαημφ ένβμο «Bayu Undan» ζηδκ Timor Sea αθθά ηαζ 

θυβς ηδξ πνμζεήηδξ εκυξ ηέηανημο LNG ηνέκμο ζηδκ αμνεζμδοηζηή Shelf. 

 

Σέθμξ, ζηδκ Δονχπδ δ παναβςβή LPG ημ 2008 έθηαζε ημοξ 28 εη. ηυκμοξ ιε ηονίανπδ ηδκ 

ζοιιεημπή ηδξ Βυνεζαξ Θάθαζζαξ (35%).   

 

 

 

3.2.2.  ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΟΤ LPG ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΟΠΗΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ 

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ παβηυζιζα γήηδζδ βζα LPG απυ 239 εη. ηυκμοξ ημ 2008 ακαιέκεηαζ κα 

θηάζεζ ζηα επίπεδα ηςκ 270 εη. ηυκςκ έςξ ημ 2012
50

.  Σμκ ιεβαθφηενμ νοειυ αφλδζδξ ηδξ 

γήηδζδξ πανμοζζάγμοκ μζ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ αάζεζ ηδξ μζηζαηήξ ηαζ αζμιδπακζηήξ 

ηαηακάθςζδξ. 

 

Μεθεηχκηαξ ηδκ παβηυζιζα γήηδζδ ακά ηδκ οθήθζμ, ζοκμρίγμοιε ηα ελήξ
51

: 

                                                             
49 World LP Gas Association, “LP Gas exceptional energy report”, September 2009, ζεθ 

12-15 
 
51

 World LP Gas Association, “LP Gas exceptional energy report”, September 2009, ζεθ 

15-19 
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 Βορειοαναηολική Αζία 

 

Σμ 2008 δ Βμνεζμακαημθζηή Αζία πανμοζίαζε ηδκ δεφηενδ παβημζιίςξ γήηδζδ ζε LPG ιεηά 

ηδκ Βυνεζα Αιενζηή ιε ηονίανπμ παίηηδ ηδκ Κίκα δ μπμία πανμοζίαζε αφλδζδ απυ 12 εη. 

ηυκμοξ ημ 2000 ζε 19 εη. ηυκμοξ ημ 2008.  Ζ γήηδζδ ηδξ Κίκαξ δζαιμνθχκεηαζ ηονίςξ απυ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ αζμιδπακίαξ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ. 

Πανάθθδθα, δ Ηαπςκία είκαζ δ δεφηενδ πχνα ηδξ Βμνεζμακαημθζηήξ Αζίαξ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

LPG ηαζ δ πνχηδ παβημζιίςξ ζηζξ εζζαβςβέξ LPG.  Χζηυζμ, ζηδκ χνζιδ αβμνά ηδξ Ηαπςκίαξ, δ 

γήηδζδ ζε εηήζζα αάζδ έπεζ ιεζςεεί ηαηά 1 εη. ηυκμοξ απυ ημ 2000 ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ δεκ 

έπεζ οπάνλεζ αλζμζδιείςηδ ιεηααμθή ζηα επίπεδα ηδξ γήηδζδξ. 

Δπζπθέμκ, δ Βυνεζα Κμνέα πανμοζζάγεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ηαηακάθςζδ LPG ηονίςξ ζηδκ 

οβναενζμηίκδζδ, ιζαξ αβμνάξ πμο ακαιέκεηαζ κα δζεονοκεεί ζηαδζαηά. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Οη εηζαγωγέο LPG ηεο Ιαπωλίαο 

 
 

 

 

 Μέζη Αναηολή 

ηδκ Μέζδ Ακαημθή ειθακίγεηαζ ζε δεφηενδ ηθίιαηα παβημζιίςξ αφλδζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

LPG βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2000 έςξ 2008.  Σμ 70% ηδξ 6.5 εη. εηδζίςξ ηαηακάθςζδξ 

απμννμθάηαζ απυ ημκ ημιέα ηδξ πεηνμπδιζηήξ αζμιδπακίαξ.  Σδκ ιεβαθφηενδ ηαηακάθςζδ 

ειθακίγεζ δ αμοδζηή Ανααία ηαηά πμζμζηυ 73% ηδξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ LPG ζηδκ Μέζδ 

Ακαημθή.  Δπίζδξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μ νοειυξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ μθείθεηαζ ηαζ ζημ 

βεβμκυξ ημ LPG πνδζζιμπμζείηαζ εηεί ςξ πνχηδ φθδ. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Η παγθόζκηα θαηαλάιωζε LPG θαηά θαηεγνξία ρξήζεο ην 2008 

 

 
Πδβή: World LPG Gas Association 

 

 

 

 Ινδία 

ηδκ Ηκδία, δ γήηδζδ βζα LPG δζεονφκεδηε απυ 7 εη. ηυκμοξ ημ 2000 ζε 12 εη. ηυκμοξ ημ 2008, 

πανμοζζάγμκηαξ πμζμζηυ νοειμφ αφλδζδξ πένακ ημο 7%.  Ο ηαπφηαηα ακαπηοζζυιεκμξ 

πθδεοζιυξ ηαζ μζ ακάβηδ βζα ηαηακάθςζδ είηε βζα μζηζαηή πνήζδ είηε ζηδκ αζμιδπακία 

απμηεθμφκ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ιεθθμκηζηά. 

 

 Νοηιοαναηολική Αζία 

 

Ζ γήηδζδ βζα LPG ζηδκ Νμηζμακαημθζηή Αζία ανίζηεηαζ ζπεηζηά ζε παιδθά επίπεδα αθμφ 

ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 4% ηδξ παβηυζιζαξ ηαηακάθςζδξ.  Παν‟ υθα αοηά, δ πενζμπή έπεζ 

νοειυ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ πάκς απυ 6% απυ ημ 2000 ηαζ πνμαθέπεηαζ κα θηάζεζ ζημ 7% 

ιέπνζ ημ 2012.  Δζδζηυηενα, δ Ηκδμκδζία έπεζ ιεβάθδ γήηδζδ βζα LPG ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ δ ηοαένκδζδ πνμζπάεδζε κα πνμζακαημθίζεζ ημοξ μζηζαημφξ πνήζηεξ απυ ηδκ 

πνήζδ ηδξ ηδνμγίκδξ ζηδκ πνήζδ LPG πνμηεζιέκμο κα ιεζςεεί ημ ηυζημξ ηςκ οπμηαηάζηαηςκ.  

Χξ απμηέθεζια, δ Ηκδμκδζία ηαηέπεζ πθέμκ ηδκ δεφηενδ εέζδ απυ ηδκ ηέηανηδ ζηδκ 

ηαηακάθςζδ LPG ζε μθυηθδνδ ηδκ Νμηζμακαημθζηή Αζία εκχ πνμαθέπεηαζ αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ ηαεχξ ημ πνυβναιια οπμηαηάζηαζδξ ηδξ ηδνμγίκδξ ανίζηεηαζ ζε ελέθζλδ. 

Δπζπθέμκ, αλζμζδιείςηδ είκαζ ηαζ δ γήηδζδ ημο Βζεηκάι ιε νοειυ αφλδζδξ πθέμκ ημο 20% 

εηδζίςξ. 

 

 

 Ωκεανία 

Ζ Χηεακία πανμοζζάγεζ παιδθά πμζμζηά γήηδζδξ LPG αθμφ δ ηαηακάθςζδ ακένπεηαζ πενίπμο 

ζε 2.1 εη. ηυκμοξ ιε ηδκ Αοζηναθία κα ζοιιεηέπεζ ηαηά 90% ζηδκ ζοκμθζηή γήηδζδ ηδξ 

πενζμπήξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ 60 % ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ Αοζηναθίαξ μθείθεηαζ ζηζξ ακάβηεξ 
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ηδξ αζμιδπακίαξ αενζμηίκδζδξ εκχ δ ηαηακάθςζδ ηδξ εκ θυβς αβμνάξ ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ 

ηδκ ηναηζηή οπμζηήνζλδ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Σα κεξίδηα ηεο LPG αγνξάο 

 

 
 

Πδβή: Philippine Department of Energy  - Oil Supply/Demand Report FY 2008 

 

 

 

 Βόρεια Αμερική 

 

Ζ Βυνεζα Αιενζηή δζαεέηεζ ηδκ ιεβαθφηενδ ηαζ πθέμκ χνζιδ αβμνά LPG.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ 

ζοκμθζηή γήηδζδ εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθεξ πενζμπέξ παβημζιίςξ δεκ είπε ιεβάθμ νοειυ αφλδζδξ 

ζηδκ πνμκζηή πενίμδμ 2000 ιε 2008.  Ανηεημί πανάβμκηεξ ζοκηέθεζακ ζε αοηυ υπςξ θ.π. δ 

δζαεέζζιδ πνμζθμνά, δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο LPG ςξ πδιζηή πνχηδ φθδ ηαζ ημ ηα 

θεζημονβζηά ηυζηδ ηςκ πεηνμπδιζηχκ ενβμζηαζίςκ.   

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μθμέκα ηαζ δζεονφκεηαζ δ πνήζδ ημο LPG ςξ πεηνμπδιζηή πνχηδ φθδ ηαζ 

οπήνλε δ ηάζδ βζα αφλδζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ ιέπνζ ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο 2008 υπμο ηαζ 

ηαηάννεοζακ ηα θεζημονβζηά ηυζηδ ηςκ πεηνμπδιζηχκ αζμιδπακζχκ.  οκεπχξ, δ γήηδζδ βζα 

LPG εα ελανηδεεί απυ ηδκ ακάηαιρδ ηδξ πεηνμπδιζηήξ αζμιδπακίαξ έπμκηαξ ςξ ηφνζμ 

ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ  παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ αθθά ηαζ ςξ 

δεοηενεφμκ ηδκ δζεονοιέκδ πνήζδ ηδξ μθεθίκδξ. 

 

 

 Λαηινική Αμερική 

Ζ αβμνά ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζηήξ ιε ηονίανπμοξ ημ Μελζηυ ηαζ ηδκ Κανασαζηή ηαηέπεζ ηδκ 

Σνίηδ εέζδ ζηδκ παβηυζιζα ηαηακάθςζδ LPG. Σα 2/3 ηδξ γήηδζδξ ζηδκ πενζμπή πνμένπμκηαζ 

ζοκμθζηά απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο Μελζημφ, ηδξ Βναγζθίαξ ηαζ ηδξ Βεκεγμοέθαξ. Δκχ ημ 2003 

δ γήηδζδ ζηδκ Λαηζκζηή Αιενζηή ήηακ 25 εη. ηυκμοξ, ημ 2008 έθηαζε ζηα επίπεδα ηςκ 28 εη. 

ηυκςκ ηαζ πνμαθέπεηαζ υηζ εα έπεζ θηάζεζ ημοξ 30 εη/ ηυκμοξ ιέπνζ ημ 2012. 
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 Ευρώπη 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ γήηδζδ βζα LPG ζηδκ Δονχπδ ιεζχεδηε εθάπζζηα απυ 29 εη. ηυκμοξ ημ 

2000 ζε 28 εη. ηυκμοξ ημ 2008.  Αλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ βζα ηδκ εκ θυβς πνμκζηή 

πενίμδμ, καζ ιεκ ιεζχεδηε δ γήηδζδ βζα LPG βζα μζηζαηή ηαζ αζμιδπακζηή πνήζδ αθθά 

αολήεδηε δε ζδιακηζηά βζα ηδκ πνήζδ ημο ςξ ηαφζζιμ.  Πανάθθδθα, δ πνήζδ ημο LNG ζηδκ 

πενζμπή έπεζ επδνεάζεζ ηάπςξ ηδκ γήηδζδ βζα LPG. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Οη εηζαγωγέο LPG ηεο Δπξώπεο 

 

 

Όιςξ, έπεζ αολδεεί δ ηαηακάθςζδ ημο LPG ζηδκ πεηνμπδιζηή αζμιδπακία ηαζ ζοκμθζηά, δ 

ηαηακάθςζδ αφλδεδηε απυ 31 εη. ηυκμοξ ημ 2000 ζε 34 εη. ηυκμοξ ημ 2008.  Μεθεηχκηαξ ηζξ 

πνμαθέρεζξ ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο LPG ζηδκ πεηνμπδιζηή αζμιδπακία,  δ ηαηακάθςζδ 

ακαιέκεηαζ κα λεπενάζεζ ημοξ 36 εη. ηυκμοξ έςξ ημ 2012.   

Ζ γήηδζδ ηςκ εφνςζηςκ εονςπαϊηχκ πςνχκ ημ 2008 ήηακ 11 εη. ηυκμζ ηαζ δ Ρςζζία 

ακαιθζζαήηδηα πανμοζζάγεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ γήηδζδξ ζοιιεηέπμκηαξ ιε πμζμζηυ 80% 

ζηδκ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ζηδκ ήπεζνμ. 

 

 Αθρική 

ηδκ Αθνζηή ημ 85% ηδξ γήηδζδξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ αυνεζα αηηή ηαζ μζ ηαηακαθχηνζεξ 

πχνεξ πμο λεπςνίγμοκ είκαζ δ Αθβενία, δ Αίβοπημξ ηαζ ημ Μαννυημ.  Ζ ζοκμθζηή γήηδζδ ζηδκ 

αθνζηακζηή ήπεζνμ ημ 2008 ήηακ 11 εη. ηυκμζ πανμοζίαγμκηαξ ιέζμ νοειυ αφλδζδξ 5% απυ ημ 

2000. 
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3.3  ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ LPG ΔΜΠΟΡΗΟ 

Ακαιθζζαήηδηα ημ 2009 παναηδνήζαιε ιζα ζδιακηζηή ακζζζμνμπία ιεηαλφ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ 

ηδξ γήηδζδξ ημο πνμϊυκημξ.  Ζ ιείςζδ ζηδκ παναβςβζηή δναζηδνζυηδηα δεκ μθείθεηαζ ιυκμ 

ζηδκ ηαεοζηένδζδ οθμπμίδζδξ ηςκ κέςκ παναβςβζηχκ ιμκάδςκ (θ.π. ζηδκ Αθνζηή, ζημ Καηάν 

ηαζ ζημ Αιπμφ Νηάιπζ) αθθά ηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηχπζζακ ηάπμζεξ 

παναβςβζηέξ πχνεξ (θ.π. Αθβενία, Βυνεζα Δονχπδ ηαζ Οοηνακία)
52

.  

Πανάθθδθα, μζ παιδθέξ ηζιέξ ημο θοζζημφ αενίμο ζηζξ ΖΠΑ δδιζμφνβδζακ ζδιακηζηή 

δοζακαθμβία ιε ηζξ ηζιέξ ημο αηάεανημο πεηνεθαίμο βεβμκυξ πμο δδιζμφνβδζε επίζδξ 

εκηοπχζεζξ βζα ηδκ πζεακυηδηα arbitrage ηςκ κέςκ ηζιχκ ιε ηδκ Δονχπδ ηαζ ηζξ ελαβςβέξ LPG 

απυ ηζξ ΖΠΑ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Η παγθόζκηα δήηεζε LPG έωο ην 2012 

 

Πδβή: SIGTTO Report “LP Gas Exceptional Energy”, Sept. 09 

 

Βάζεζ ηςκ ζοιαμθαίςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ημ 2009, ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ημο LPG έθηαζε 

ημοξ 0.9m ηυκμοξ ηαζ ζήιενα δ ηίκδζδ ηςκ θμνηίςκ δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηή ζε ηέημζμ ααειυ 

χζηε κα απμννμθήζεζ ημ οπάνπμκ ημκάγ βζα ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο.  Ακαιέκμκηαξ ηδκ 

εηηίκδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ κέςκ LPG projects, οπμθμβίγμοιε υηζ ημ ειπυνζμ εα έπεζ 

θηάζεζ ημοξ 5m ηυκμοξ ιέπνζ ηαζ ημ ηέθμξ ημο 2010   

 

 

 

 

                                                             
52 BRS Annual Review 2010 – Shipping and Newbuilding Markets, σελ 56-57 
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4 Η ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ LNG  

 

4.1 ΓΔΝΗΚΑ 

 

Ζ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο είκαζ ιζα πμθφ ελεζδζηεοιέκδ 

αζμιδπακία ιέζα ζηδκ αβμνά ηςκ πφδδκ οβνχκ θμνηίςκ
53

.  Όπςξ ακαθένεδηε πνμβεκέζεενα, ημ 

οβνμπμζδιέκμ αένζμ πνμένπεηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα πεδία ελυνολδξ αενίςκ.  Ζ επζηίκδοκδ θφζδ 

ηαζ μζ πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημο θμνηίμο απαζημφκ εζδζηέξ θζιεκζηέξ ηαζ άθθεξ 

εβηαηαζηάζεζξ, εκχ μζ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ θμνηίμ πνέπεζ κα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ηνάιαηα ιεηάθθςκ πμο κα ακηέπμοκ ζηζξ πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ. 

 

Σμ θοζζηυ αένζμ ιεηαθένεηαζ απυ ημ πεδίμ ελυνολδξ ζημκ πχνμ οβνμπμίδζδξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα 

απμεδηεφεηαζ ζε εζδζηέξ δελαιεκέξ ηαζ ιεηαθένεηαζ ιε ελεζδζηεοιέκα πθμία ζε απμιμκςιέκεξ 

δελαιεκέξ θμνηίμο, μζ μπμίεξ  δζαηδνμφκ ημ θοζζηυ αένζμ ζε οβνή ιμνθή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 

ηαλζδίμο.  Μεηά ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο, ημ οβνμπμζδιέκμ αένζμ επακαενζμπμζείηαζ ηαζ 

ιέζς αβςβχκ θηάκεζ ζημοξ πχνμοξ ηαηακάθςζδξ. 

 

 

 

4.2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LNG – ΖΜΔΗΑ ΣΑΘΜΟΗ  

 

Ζ πνχηδ ιεηαθμνά LNG δζα εαθάζζδξ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 25/01/1959 ιε ημ πθμίμ 

Methane Pioneer (5 km³) ημ μπμίμ ηαηέπθεοζε απυ ηδκ Λμοζγζάκα (Lake Charles) ιε πνμμνζζιυ 

ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ
54

. 

 

 

 

Χζηυζμ, πνμβεκέζεενα δφμ ζδιακηζηά 

βεβμκυηα ηαηαβνάθμκηαζ
55

 ζηδκ ζζημνία ηδξ 

εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG: 

 

1912: ημ πνχημ ενβμζηάζζμ LNG ζηδκ 

Γοηζηή Βζνηγίκζα 

 

1914: μ Godfrey Cabot ιεηαθένεζ ιε ιζα 

θμνηδβίδα οβνμπμζδιέκμ αένζμ 

απμδεζηκυκηαξ πςξ είκαζ εθζηηή δ εαθάζζζα 

ιεηαθμνά LNG 

 

                                                             
53

 Κ. Γηζγζάηδξ, Α. Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ.Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 2
δ
 

Έηδμζδ, 2006, ζεθ 132 
54

 Peter G. Noble, Chief Naval Architect of CocoPhillies Floating Systems, “The Next Generation 

Of LNG Carriers For Long Distance & Harsh Environments”, ζεθ 2 
55 Bob Curt, Ship Acquisition Manager, Qatargas II, “Marine Transportation of LNG”, Intertanko 

Conference, March 2004 
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Μεηά ηδκ πνχηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά LNG ιε ημ Methane Pioneer, εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα 

ζδιεία ζηαειμί ζηδκ ζζημνία ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG: 

 1964: ηα πθμία Methane Princess ηαζ Methane Progress (27,4 cm) ήηακ ηα πνχηα ειπμνζηά 

LNG πθμία εηηεθχκηαξ ιεηαθμνέξ ακάιεζα ζε Αθβενία ηαζ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ 

 1969: ηα πνχηα πθμία ιειανάκδξ (gas transport membrane system vessels) ήηακ ημ Polar 

Alaska ηαζ ημ Arctic Tokyo (71,5 cm) ηα μπμία ιεηέθενακ LNG απυ ηδκ Αθάζηα ζημ 

Συηζμ 

 1971: ακαπηφζζεηαζ ημ ζφζηδια ηςκ ζθαζνζηχκ δελαιεκχκ (Kvaerner Moss) 

 1975: ημ βαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ πθμίμ Ben Franklin λεπενκά ηα 100 cm (120 cm) 

 1979: ζπδιαηίγεηαζ δ παβηυζιζα έκςζδ ηςκ πθμζμηηδηχκ gas carriers ηαζ ηςκ 

δζαπεζνζζηχκ ηενιαηζηχκ (International Gas Tanker & Terminal Operators – SIGTTO) 

βζα ηδκ πνμχεδζδ ηαζ ηδκ αεθηίςζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ζηδκ δζαπείνζζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ 

gas carriers ηαζ ηςκ ηενιαηζηχκ  

 1993: ηα πνχηα πθμία πμο δζαεέημοκ πνζζιαηζηέξ IHI SPB (Self Supporting Prismatic 

IMO Type B) είκαζ ημ Polar Eangle ηαζ ημ Arctic Sun, εηηεθχκηαξ ιεηαθμνζηέξ 

οπδνεζίεξ απυ ηδκ Αθάζηα ζημ Συηζμ 

 

 

 

 

4.3  ΣΤΠΟΗ ΠΛΟΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LNG 

 

4.3.1. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ  

 

Σα πθμία LNG έπμοκ εζδζηέξ απμιμκςιέκεξ δελαιεκέξ ηαζ δζαηδνμφκ ημ θοζζηυ αένζμ ζε οβνή 

ιμνθή ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο ηαλζδίμο.  Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ πθμίςκ ακάθμβα ιε ηζξ 

ηεπκμθμβίεξ πμο έπμοκ εθανιμζεεί ζηδκ ηαηαζηεοή ημοξ.  ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ μζημκμιζηή 

γςή ημοξ δζανηεί έςξ 40 πνυκζα
56

, ιε ηδκ πνμοπυεεζδ υηζ εηηεθμφκηαζ μζ απαναίηδηεξ 

ζοκηδνήζεζξ. 

 

Σα LNG πθμία δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ηάηςεζ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ
57

: 

 

 Ακελανηήηςκ δελαιεκχκ (independent tank systems): 

 

 θαζνζηέξ δελαιεκέξ (Kvaerner Moss/ Moss Rosenberg) 

 Πνζζιαηζηέξ IHI SPB (Self Supporting Prismatic IMO Type B) 

 

 

 

                                                             
56

 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A Market in focus”, February 2006, ζεθ 10 
57

 Κ. Γ. Γηυκδξ, Τπμρήθζμξ Γζδάηηςν, «Ζ καοηζθζαηή αβμνά LNG», Δεκζηυ Μεηζυαεζμ 

Πμθοηεπκείμ, πμθή Ναοπδβχκ Μδπακμθυβςκ Μδπακζηχκ, Δνβαζηήνζμ Θαθάζζζςκ Μεηαθμνχκ, 
Μάζμξ 2008, ζεθ 17  



44 | Σελ. 
 

 

 

 Μειανάκδξ (Membrane systems): 

 

 Gas Transport (GT No. 96) system  

 Technigaz Mark III 

 CS1 

 

Οζ δζάθμνεξ ηεπκμθμβζηέξ αεθηζχζεζξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ LNG πθμίςκ μδήβδζακ ζηδκ 

εθανιμβή ηςκ πνζζιαηζηχκ δελαιεκχκ ιειανάκδξ μζ μπμίεξ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ αηζάθζ ηαζ 

ζοκζζημφκ ιζα μιμζυιμνθδ πίεζδ ηαζ θζβυηενεξ απχθεζεξ θμνηίμο εκχ θζβυηενμζ είκαζ ηαζ μζ 

πενζμνζζιμί ζηδκ πμζυηδηα ημο θμνηίμο πμο ιεηαθένεηαζ
58

. 

Οζ ζθαζνζηέξ δελαιεκέξ είκαζ αοημ-οπμζηδνζγυιεκεξ ηαζ δεκ είκαζ ακαπυζπαζηεξ ιε ηδκ ηανίκα 

ημο πθμίμο αθθά οπμζηδνίγμκηαζ απυ εζδζηή ηοθζκδνζηή ηαηαζηεοή.  Ζ πνήζδ ημο αθμοιζκίμο, 

εκυξ οθζημφ ιε ιεβάθδ εθαζηζηυηδηα ηαεχξ ηαζ ημ ζθαζνζηυ ζπήια ηςκ δελαιεκχκ ζοκζζημφκ 

ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ηαζ δεκ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί ζημ θμνηίμ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: LNG fleet by propulsion system 

 

Πδβή: Πενζμδζηυ «LNG World Shipping», May/June 2010 

                                                             
58

 S. Dorigoni, L. Mazzei, F. Pontoni, A. Sileo, “LNG Shipping – A descriptive Analysis”, IEFE-

Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy, Univeristy of Bocconi, 
Italy, ζεθ 8 
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ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα πθμία ιε ζθαζνζηέξ δελαιεκέξ είκαζ πζμ δαπακδνά ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ δ 

καοπήβδζδ ημοξ απαζηεί ιεβαθφηενμ πνυκμ.  Ακαθοηζηυηενα, έπμοκ ηυζημξ ιεβαθφηενμ ηαηά 

πμζμζηυ 20% - 30% εκ ζοβηνίζεζ ιε ηα ιειανακμεζδή.  Ο πνυκμξ ηαηαζηεοήξ ημοξ είκαζ 

ζοκοθαζιέκμξ ιε ηζξ ηεπκμθμβίεξ πμο εηάζημηε απαζημφκηαζ απυ ημοξ πθμζμηηήηεξ αθθά ηαζ απυ 

ηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ζηδκ αβμνά.  οκήεςξ, δ ηαηαζηεοή εκυξ ηακμκζημφ ιεβέεμοξ 

πθμίμο LNG ιε πνζζιαηζηέξ ιειανακμεζδήξ δελαιεκέξ (145,000 cm) δζανηεί 24 – 26 ιήκεξ ηαζ 

βζα εηείκα ιε ζθαζνζηέξ δελαιεκέξ 26 – 28 ιήκεξ.    

 Μζα επζπθέμκ δζάηνζζδ
59

 ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ αάζεζ ιεβέεμοξ: 

 Med-max πςνδηζηυηδηαξ 75,000 m³ 

 Conventional πςνδηζηυηδηαξ 135,000 – 160,000 m³ 

 Atlantic-max πςνδηζηυηδηαξ 175,000 m³ 

 Q-flex πςνδηζηυηδηαξ 210,000 m³ 

 Q-max πςνδηζηυηδηαξ 250,000 m³ ηαζ άκς 

 

ΠΙΝΑΚΑ 9: Μέγεζνο θαη ρωξεηηθόηεηα ηωλ LNG πινίωλ 

 

Πδβή: Poten & Partners, 2006 

 

Οζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζηδκ καοπήβδζδ ηςκ LNG πθμίςκ
60

 αθμνμφκ ηονίςξ ηα ζοζηήιαηα 

ηςκ δελαιεκχκ πμο θοθάζζεηαζ ημ θμνηίμ, ζηδκ δζαδζηαζία επακαοβνμπμίδζδξ πάκς ζημ πθμίμ 

ηαζ ηζξ εκαθθαηηζηέξ ιμκάδεξ πνυςζδξ.   

Με ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθςκ αβςβχκ, δ επακαενζμπμίδζδ ημο θοζζημφ αενίμο ιπμνεί κα βίκεζ 

πάκς ζημ πθμίμ ηαζ εηηυξ θζιέκα, δδθαδή ζηδκ εάθαζζα
61

.  Σα πθμία πμο έπμοκ ηέημζα 

ζοζηήιαηα είκαζ βκςζηά ηαζ ςξ RLNGCs.  Ζ δζαθμνά ημοξ ιε ηα LNG πθμία έηεζηαζ ζημκ πχνμ 

οπμδμπήξ ημο θμνηίμο ηαεχξ δ φπανλδ ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ επζθένεζ πενζμνζζιμφξ ζηδκ 

πμζυηδηα ημο ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο.  

                                                             
59 Panagiotis G. Athanasopoulos, M. Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National 

Technical University of Athens, 2004, “International LNG Trade – The emergence of a short-term 

market”, June 2006, ζεθ 33 
60

 Bob Curt, Ship Acquisition Manager, Qatargas II, “Marine Transportation of LNG”, Intertanko 

Conference, March 2004, ζεθ 25 
61 A. Luketa, M. Hightower, S. Attaway, “Breach safety analysis of spills over water from large 

LNG carriers”, SANDIA Report, 2008, ζεθ 11 
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Ακαιθζζαήηδηα, μζ ηάζεζξ ηείκμοκ πνμξ ηδκ καοπήβδζδ πθμίςκ ηφπμο ιειανάκδξ
62

 ηςκ μπμίςκ 

ηα παναπηδνζζηζηά ηδξ δμιήξ ημο ηέθοθμοξ ημο ζηάθμοξ ιμζάγμοκ ιε εηείκα ηςκ παναδμζζαηχκ 

θμνηδβχκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ πεηνεθαίμο.   Δπζπθέμκ, βζα ηα πνμακαθενυιεκα LNG πθμία, ηα 

πθεμκεηηήιαηα
63

 έκακηζ άθθςκ ηφπςκ ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

 Μεβαθφηενδ πςνδηζηυηδηα  

 Γοκαηυηδηα δζέθεοζδξ απυ ημ Κακάθζ ημο μοέγ 

 Σαπφηενδ ρφλδ ηςκ δελαιεκχκ 

 Υαιδθυηενμ ηυζημξ ελαζηίαξ ηςκ έιθοηςκ παναπηδνζζηζηχκ ημο ζοζηήιαημξ  

 Αολδιέκδ ακηαβςκζζηζηυηδηα θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ καοπδβείςκ βζα 

ηα εκ θυβς πθμία 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: LNG tanker distribution at the end of 2008 

 

Πδβή: International Group Of Liquefied Natural Gas Importers, “The LNG Industry”, 2008  

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ιέπνζ ηαζ ηδκ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, δ καοπήβδζδ ηςκ LNG 

πθμίςκ ηονζανπμφζε ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζηζξ Ζ.Π.Α, ςζηυζμ, ζήιενα ηα Αζζαηζηά καοπδβεία 

έπμοκ ημκ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ
64

.  Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ ημ 70% ηςκ παναββεθζχκ δίκεηαζ 

ζε καοπδβεία ηδξ Νυηζαξ Κμνέαξ εκχ ηα καοπδβεία ζηδκ Κίκα ζοιιεηέπμοκ ιε πμζμζηυ 

καοπήβδζδξ 25% ημο κευηεοηημο ζηυθμο.  

 

                                                             
62 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A Market in focus”, February 2006, ζεθ 10 
63 Bob Curt, Ship Acquisition Manager, Qatargas II, “Marine Transportation of LNG”, Intertanko 

Conference, March 2004, ζεθ 26 
64 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A Market in focus”, February 2006, ζεθ 10 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Growth in capacity of LNG Carriers 

 

Πδβή: Peter G. Noble, “ A short history of LNG Shipping 1959-2009”, SNAME, February 2009 

 

 

 

4.3.2.  Ο ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΟΛΟ LNG 

4.3.2.1. Ζ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΚΑΗ Ζ ΣΡΔΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

οιααδίγμκηαξ ιε ηδκ ακμδζηή πμνεία ημο ηθάδμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα, είκαζ βεβμκυξ πςξ μ 

ζηυθμξ ηςκ LNG πθμίςκ έπεζ αολδεεί ζδιακηζηά
65

.  Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ πμζμζηυ 

αφλδζδξ ηςκ πθμίςκ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα ζζμδοκαιεί ιε πμζμζηυ 70% βζα ηδκ πενίμδμ 1999 

έςξ 2005.  

 Οζ ελεθίλεζξ ήηακ ζδιακηζηέξ ηαεχξ ιυθζξ πνζκ θίβα πνυκζα, ημ ιέζμ ιέβεεμξ εκυξ LNG πθμίμο 

ήηακ ιεηαλφ 125,000 – 130,000 m³ εκχ ζηα ζδιενζκά δεδμιέκα, έκα ιέζμ ιέβεεμξ ηδξ εκ θυβμο 

ηαηδβμνίαξ πθμίμο είκαζ 150,000 m³.  Βέααζα, ζε αοηυ ημ ζδιείμ πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ βζα 

πμθφ ιεβάθδξ πςνδηζηυηδηαξ πθμία (250,000 m³), οπάνπμοκ δοζημθίεξ ςξ πνμξ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ ημοξ ζηα ηενιαηζηά ζηδκ Δονχπδ  ηαζ έηζζ επεκδφζεζξ ζε ηέημζαξ ηάλδξ 

πςνδηζηυηδηαξ εκδεπμιέκμξ κα οπμεάθπεζ πενζμνζζιμφξ ζηδκ δναζηδνζμπμίδζδ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ ηαζ ζε εαθάζζζεξ δζαδνμιέξ ακηζζημίπςξ. 

 

 

 

 

                                                             
65 Hypovereinsbank, “Liquified Natural Gas – A Market in focus”, February 2006, ζεθ 9 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Δμέιημε ηνπ LNG ζηόινπ 

 

 

Μέπνζ πνχηζζημξ, μ ζηυθμξ ηςκ LNG άκδηε ζε εεκζημφξ ιεηαθμνείξ ηςκ εζζαβςβζηχκ ηαζ 

ελαβςβζηχκ πςνχκ θοζζημφ αενίμο.  Όιςξ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ παναβςβζηέξ πχνεξ 

ζπδιαηίγμοκ ζηυθμ χζηε κα επςθεθδεμφκ απυ ηδκ ηενδμθμνία ζηδκ LNG αβμνά.  

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ημ 10% ημο ζηυθμο ακήηεζ ζε κεμεζζδπεέκηεξ ηδξ αβμνάξ
66

.  Οζ δζεεκείξ 

πεηνεθαϊηέξ εηαζνείεξ υπςξ δ BP έπμοκ ημκ δζηυ ημοξ ζηυθμ.  Δπζπθέμκ, ακελάνηδηεξ 

καοηζθζαηέξ εηαζνείεξ έπνεπε κα λεπενάζμοκ ηα ειπυδζα εζζυδμο ζημκ ηθάδμ ηαεχξ δ επέκδοζδ 

ζε ελεζδζηεοιέκα LNG πθμία είκαζ ανηεηά δαπακδνή ηαζ πνμοπμεέηεζ αοζηδνμφξ ηακμκζζιμφξ 

αζθαθείαξ ζηδκ ηεπκζηή δζαπείνζζδ ημοξ. 

 

ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: LNG Vessels Owners 

Πανάθθδθα, ιαηνμπνυεεζια ζοιαυθαζα 

δίκμκηακ ιυκμ ζε επζθεβιέκεξ ακελάνηδηεξ 

πθμζμηηήηνζεξ εηαζνείεξ πμο είπακ ιεβάθδ 

ειπεζνία ζημκ ηθάδμ.  Όιςξ, μζ αολδιέκεξ 

ακάβηεξ ημκάγ άκμζλακ ηζξ πφθεξ ηδξ 

αβμνάξ ζε μθμέκα ηαζ πενζζζυηενεξ 

καοηζθζαηέξ εηαζνείεξ.  Ακάιεζα ζε αοηέξ, 

οπάνπμοκ ηαζ δζαπεζνίζηνζεξ εηαζνείεξ πμο 

εζζέπμκηαζ ζηδκ αβμνά βζα θυβμοξ 

δζαθμνμπμίδζδξ ημο ζηυθμο ημοξ.  

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ 

                                                             
66 K.G. Gkonis, H.N. Psaraftis, “The LNG Market & a game theory approach to competition in 

LNG Shipping”, ζεθ 6 
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ηςκ LNG πθμίςκ απαζπμθείηαζ οπυ ιαηνμπνυεεζια καοθμζφιθςκα
67

 ηα μπμία ααζίγμκηαζ ζε 

ιαηνμπνυεεζιεξ ζοιθςκίεξ πανμπήξ θοζζημφ αενίμο. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Ο ζηόινο LNG ζε παγθόζκην επίπεδν 

 

Πδβή: www.shipbuildinghistory.com 

 

Μεθεηχκηαξ ηα ηςνζκά δεδμιέκα ηδξ αβμνάξ, παναηδνμφιε πςξ δ έλανζδ παναββεθζχκ ηδξ 

πενζυδμο 2003-2007 ζοκηέθεζε ζδιακηζηά ζηδκ αφλδζδ ηδξ παβηυζιζαξ πςνδηζηυηδηαξ βεβμκυξ 

πμο επδνέαζε ηαζ ημκ ημιέα ημο LNG
68

.  Ο ιέζμξ υνμξ δθζηζάξ ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ 9,6 έηδ 

ηαζ ζδίςξ ηδκ πενίμδμ 2007-2009 έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ πθμίςκ παναδυεδηε ζηδκ αβμνά εκχ 

ζδιακηζηυξ παναιέκεζ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ παναββεθζχκ ζηα καοπδβεία.  Σμ ηεθεοηαίμ ελάιδκμ 

ημο 2009 μ ζηυθμξ δζεονφκεδηε θηάκμκηαξ ημ ζφκμθμ ηςκ 327 πθμίςκ ηςκ 47.7 m³. 

Ακαθοηζηυηενα, δ εκ θυβς δζέονοκζδ ζζμδοκαιμφζε ιε πμζμζηυ 12,7 % (5.1 m³) ημ πνχημ 

μηηάιδκμ ημο 2009 πςνίξ ηαιία δζάθοζδ. 

 

 

 

 

                                                             
67 οκήεςξ ιεηαλφ 20 – 25 πνυκζα 
68 Clarkson Research Services, Autumn 2009, ζεθ 56 

http://www.shipbuildinghistory.com/
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 21: New and existing LNG carriers by containment system 

 

 

Πδβή: Πενζμδζηυ «LNG world Shipping», May/June 2010 

 

Πανάθθδθα, μζ ηαεοζηενήζεζξ ζηζξ πνδιαημδμηήζεζξ ηαζ ζηζξ παναδυζεζξ ένβςκ LNG 

ακαιθζζαήηδηα επδνέαζε ημκ ζηυθμ.  Αοηή δ έθθεζρδ δζεηπεναίςζδξ ηςκ επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ 

βζα ηα LNG είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μζ παναββεθίεξ πθμίςκ ιεζχεδηακ ηαηά 37,4 

% ζηδκ ανπή ημο 2009 ηαζ μ πνμβναιιαηζζιυξ καοπδβήζεςκ αθμνμφζε ιυκμ 55 πθμία ηςκ 8.6 

m³
69

.  Όιςξ, ημ ιέθθμκ θαίκεηαζ πζμ αίζζμ ιε ηδκ πνυζθαηδ έβηνζζδ ημο ένβμο Gordon LNG 

ζηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ εκδεπυιεκδ απμδμπή ημο ένβμο ζηδκ Παπμφα Νέα Γμοζκέα.  Δζδζηυηενα 

βζα ημ ένβμ ζηδκ Αοζηναθία, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ οιθςκία-μνυζδιμ πέηοπε δ Exxon 

Mobil
70

, δ μπμία ζοιθχκδζε κα πανέπεζ βζα 20 πνυκζα οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ (LNG) ζημκ 

ηζκεγζηυ ημθμζζυ Petrochina.  

Ζ ζοκμθζηή αλία ηδξ ζοιθςκίαξ - ηαζ βζα ηα 20 πνυκζα - οπμθμβίγεηαζ ζηα 41 δζξ. δμθάνζα.  

Σμ LNG εα πνμένπεηαζ απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ θοζζημφ αενίμο ημο Gorgon project ζηδκ 

Αοζηναθία, ημ μπμίμ ακαιθζζαήηδηα εεςνείηαζ έκα απυ ηα πζμ πθμφζζα ημζηάζιαηα ζε 

μθυηθδνδ ηδκ πχνα.            

ημ εκ θυβς ημίηαζια δ Exxon Mobil ηαηέπεζ πμζμζηυ 25%, δ Chevron 50% ηαζ δ Shell ημ 

οπυθμζπμ 25%. Δπζπθέμκ, υηζ δ ζοιθςκία πμο έπμοκ οπμβνάρεζ μζ ηνεζξ πεηνεθασηέξ εηαζνίεξ 

πνμαθέπεζ υηζ δ ηάεε ιζα  εα πνμςεεί ηδκ πχθδζδ θοζζημφ αενίμο λεπςνζζηά. 

 

                                                             
69 Ο ανζειυξ αοηυξ ζζμδοκαιεί ιε ημ 18,8 % ηδξ πανμφζαξ πνμζθμνάξ πςνδηζηυηδηαξ πθμίςκ 

LNG 
70 http://www.theseanation.gr/news/genericnews/41-exxon-mobil-petrochina.htm 
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ΠΙΝΑΚΑ 10: LNG Carrier Market 

DATA 

END 

2009 

MAR 

2010 DIFFERENCE 

TONNAGE SUPPLY 

(mm³)       

Fleet 47.7 48.2 1,00% 

Orderbook 6.4 6.0 -6,00% 

ASSET VALUE $m 

  
  

NB price 160,000 m³ $ 211.5 $ 211.5 0,00% 

FLEET DEVELOPMENTS 

  
  

Deliveries 41 4 -41,00% 

Demolition 0 0   

Contracting 0 1   

Second-Hand Sales 1 0 -100% 

 

Πδβή: Clarkson Research Services, Spring 2010 

 

 

4.3.2.2. ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΣΜΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, είκαζ βεβμκυξ πςξ ημ ιέζμ ιέβεεμξ ηςκ LNG πθμίςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 

120,000 cm – 150,000 cm ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζε δφμ θυβμοξ
71

.  Καηανπήκ, ηα πενζζζυηενα 

πθμία αοηήξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηαηαζηεοάζηδηακ πνζκ 15 πνυκζα υπμο ηα εκ θυβς ιέβεεδ 

εηείκδ ηδκ πενίμδμ ακηζπνμζχπεοακ ηζξ ζπεηζηέξ βζα ηδκ επμπή ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ.  

Πανάθθδθα, ηα πενζζζυηενα ηενιαηζηά δεκ ιπμνμφκ κα ελοπδνεηήζμοκ πθμία ιεβαθφηενμο 

ιεβέεμοξ. 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 22: Year of built of the LNG fleet by number of vessels 

 

Πδβή: Πενζμδζηυ «LNG world Shipping», May/June 2010  

                                                             
71

 S. Dorigoni, L. Mazzei, F. Pontoni, A. Sileo , “LNG Shipping- a Descriptive Analysis”, ζεθ 9, 

IEFE – Centre for Research on Energy & Environmental Economics & Policy, University of 
Bocconi, Italy 
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Ακαθοηζηυηενα, Ηαπςκζηέξ εηαζνείεξ είκαζ δ ηφνζμζ αβμναζηέξ πθμίςκ ηδξ πνμακαθενυιεκδξ 

πςνδηζηυηδηαξ ηαεχξ δ πθεζμρδθία ηςκ ηενιαηζηχκ ζηδκ Ηαπςκία ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ 

πθμία ακάθμβμο ιεβέεμοξ.  Σα πθμία πμο ηαηεοεφκμκηαζ ζηδκ Ηαπςκία πνμένπμκηαζ απυ ηζξ 

αβμνέξ ηδξ Μαθαζζίαξ, ηδξ Ηκδμκδζίαξ ηαζ ηδξ Αθάζηαξ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 23: Ships size box plot – grouped by period of construction, outliers labeled 

by exporting countries 

 

Πδβή: Drewry data 2008 

 

Ακηίζημζπα ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ Ηζπακία, ζηδκ Ηηαθία ηαζ ζηδκ Γαθθία, ηα 

ενβμζηάζζα επακαενζμπμίδζδξ έπμοκ ιζηνή πςνδηζηυηδηα ιζαξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ηζξ πνχηεξ 

Δονςπαϊηέξ πχνεξ πμο εζζήβαβακ LNG.  Γζα πανάδεζβια, ζηδκ Ηηαθία οπάνπεζ ιυκμ έκα 

ηενιαηζηυ πμο ηαηαζηεοάζηδηε πνζκ 30 πνυκζα ηαζ ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ πθμία 

πςνδηζηυηδηαξ έςξ ηαζ 40,000 cm.  Χξ εη ημφημο, πθμία πςνδηζηυηδηαξ 200,000 cm ηαζ άκς 

ελοπδνεημφκηαζ ζηδκ Μεβάθδ Βνεηακία υπμο ηα ηενιαηζηά πηίζηδηακ ιεηά ημ 2003 

ελαζθαθίγμκηαξ μζημκμιίεξ ηθίιαηαξ. 

 Ακαιθζζαήηδηα, μ ζοκδεέζηενμξ πνμμνζζιυξ ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ μζ πχνεξ ημο Δζνδκζημφ 

ςηεακμφ ηαζ ζδζαίηενα δ Ηαπςκία ηαζ δ Κμνέα.  Πενζζζυηενδ ζπεηζηή ακάθοζδ αημθμοεεί ζημκ 

παναηάης πίκαηα: 
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ΠΙΝΑΚΑ 11: Αξηζκόο πινίωλ θαη αγνξέο δξαζηεξηνπνίεζεο 

  

Πδβή: Drewry data 2008 

 

Χξ πνμξ ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ, οπάνπεζ ιεβάθδ δζαθμνά ζηα ιεβέεδ ηςκ πθμίςκ πμο 

απαζπμθμφκηαζ  ζηζξ ειπμνζηέξ δζαδνμιέξ Δζνδκζηυξ – Asia ηαζ Αηθακηζηυξ – Δονχπδ. Αοηυ 

δζαθαίκεηαζ ηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 12: Καηεγνξηνπνίεζε ηωλ LNG πινίωλ θαηά εκπνξηθή δηαδξνκή 

 

Πδβή: Drewry data 2008 

 

Ακαθοηζηυηενα, δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ πθμίςκ πμο απαζπμθμφκηαζ ζε Δονςπαϊηέξ εζζαβςβέξ 

είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πθμία πμο ιεηαθένμοκ LNG πνμξ ηδκ Αζία ηαζ ηζξ 

Ζ.Π.Α
72

.  Αοηυ δζηαζμθμβείηαζ απυ ηδκ πζθζμιεηνζηή δζαθμνά ηςκ δφμ δζαδνμιχκ, ηαεχξ, δ 

απυζηαζδ ιεηαλφ Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ Δονχπδξ είκαζ πενίπμο 5,200 Km ηαζ δ απυζηαζδ 

ιεηαλφ Αηθακηζημφ ςηεακμφ ηαζ Δονχπδξ είκαζ ζπεδυκ 2,900 Km.  Δπζπθέμκ, δ δζακουιεκδ 

απυζηαζδ εκδέπεηαζ κα είκαζ ηαζ ιζηνυηενδ ηςκ 2,000 Km υπςξ βζα πανάδεζβια δ ιεηαθμνά 

LNG απυ Αίβοπημ ηαζ Αθβενία ζηα ηενιαηζηά ηδξ Μεζμβείμο. 

Όζμκ αθμνά ηα πθμία πμο ελοπδνεημφκ ηδκ αβμνά ηςκ Ζ.Π.Α, βζα ηδκ δζαδνμιή Αηθακηζηυξ – 

Ζ.Π.Α, δ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 125,000 – 150,000 cm εκχ βζα ηδκ 

δζαδνμιή Μέζδ Ακαημθή – Ζ.Π.Α, δ πςνδηζηυηδηα είκαζ ιεηαλφ 210,000 – 220,000 cm. 

 

 

 

                                                             
72

 S. Dorigoni, L. Mazzei, F. Pontoni, A. Sileo , “LNG Shipping- a Descriptive Analysis”, σελ 15, IEFE – Centre 
for Research on Energy & Environmental Economics & Policy, University of Bocconi, Italy 
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4.3.3. ΣΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΩΝ LNG ΠΛΟΗΩΝ  

Ακαιθζζαήηδηα, μζ πνμοπμεέζεζξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ 

ζαθχξ ορδθυηενεξ ζοβηνζηζηά ιε άθθμοξ ηφπμοξ πθμίςκ
73

.  Ζ ηαηαζηεοή ημοξ είκαζ 

πενζμνζζιέκδ ζε 15 καοπδβεία ακά ηδκ οθήθζμ ηαζ βζα αοηυ ημ ηυζημξ ηδξ επέκδοζδξ ζε LNG 

πθμία είκαζ πάνα πμθφ ορδθυ.  ηδκ καοπήβδζδ ηςκ LNG πθμίςκ, δ Κμνέα ηονζανπεί ιε ηα δφμ 

ιεβάθα ηδξ καοπδβεία (Daewoo ηαζ Samsung). 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ηζιέξ ηςκ κευηηζζηςκ επδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ πςνδηζηυηδηα 

ηςκ καοπδβείςκ αθθά ηαζ απυ ημ πυζμ είκαζ δζαηεεεζιέκμξ μ πθμζμηηήηδξ κα ηαηααάθεζ βζα ηδκ 

εκ θυβς επέκδοζδ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 24: Κόζηνο ηωλ LNG λεόηεπθηωλ πινίωλ δηαθνξεηηθήο ρωξεηηθόηεηαο 

 

Πδβή: Πενζμδζηυ «LNG world shipping», May/June 2010 

 

Ακ ηαζ εα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε υηζ μζ ηζιέξ καοπήβδζδξ ελανηχκηαζ απυ ηα επίπεδα ηδξ 

πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα οπάνπμοκ ανηεηέξ πανάιεηνμζ πμο επζδνμφκ 

ζηδκ δζαιυνθςζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ κευηηζζηςκ, εηηυξ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ.  Σέημζεξ 

πανάιεηνμζ είκαζ ημ ηυζημξ καοπήβδζδξ, μζ δζαηοιάκζεζξ ημο ζοκαθθάβιαημξ, δ ηαηάζηαζδ ηδξ 

παβηυζιζαξ αβμνάξ ηαζ ημο ειπμνίμο ηαζ δ πάναλδ ηςκ εηάζημηε εεκζηχκ πμθζηζηχκ.  Δίκαζ 

βεβμκυξ πςξ μζ ηζιέξ καοπήβδζδξ ηςκ LNG πθμίςκ ζοιααδίγμοκ πνμκζηά ιε ηζξ ιεηαθενυιεκεξ 

πμζυηδηεξ ημο θμνηίμο
74

 ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ ηζιέξ ζοιθςκμφκηαζ ηαηά ηδκ 

ζφκαρδ ηδξ ζοιθςκίαξ ηαζ υπζ ηαηά ηδκ πανάδμζδ ημο πθμίμο. 

                                                             
73 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 37 
74 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 38 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 25: Σηκέο ηωλ πινίωλ LNG κεηαμύ 1980-2005  

 

Πδβή: Gardiner, 2005 

Ακ ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ LNG πθμίςκ αημθμοεμφκ ηδκ πμνεία ηςκ ηζιχκ ηςκ κευηεοηηςκ άθθςκ 

ηαηδβμνζχκ, παναηδνείηαζ ιεβάθδ αζηάεεζα ζε αοηέξ
75

.  Μζα πζεακή ελήβδζδ ζε αοηυ είκαζ δ 

πενζμνζζιέκδ καοπδβζηή δναζηδνζυηδηα βζα LNG πθμία ηα πνμδβμφιεκα πνυκζα δ μπμία 

επέηνερε ζηα καοπδβεία κα εηιεηαθθεοημφκ ηδκ υπμζα αφλδζδ ζηδκ γήηδζδ βζα πθμία LNG. 

Μεηά ημ 1997, ζηα πθαίζζα ηδξ Αζζαηζηήξ ηνίζδξ, ηα ηυζηδ βζα ηα LNG πθμία ιεζχεδηακ 

ζδιακηζηά βεβμκυξ πμο επίζδξ μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ είζμδμ κέςκ καοπδβείςκ ζηδκ αβμνά.  Αοηυ 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ πηχζδ ηςκ ηζιχκ ζε παιδθυηενα 

επίπεδα.  μ έημξ 2000 μζ ηζιέξ καοπήβδζδξ είπακ ηα παιδθυηενα επίπεδα.  Αλίγεζ κα ακαθενεεί 

ημ βεβμκυξ υηζ ημ εκ θυβς έημξ δ εηαζνεία Exmar πανάββεζθε έκα LNG πθμίμ ζημ καοπδβείμ ηδξ 

Daewoo έκακηζ $ 143m ηαζ ημ ίδζμ πθμίμ ημ 1997 ηυζηζγε $260m
76

.  Μεηά ημ 2002, μζ ηζιέξ βζα 

ηα κευηεοηηα πανμοζζάγμοκ ιζα ζηαεενή αφλμοζα πμνεία θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ 

ηδξ πενζμνζζιέκδξ ελοπδνέηδζδξ απυ ηα καοπδβεία.  Μεηαλφ ημο 2006 ηαζ ημο 2009, μζ ηζιέξ 

καοπήβδζδξ παναιέκμοκ ζηαεενέξ ηαζ ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ $222 εη. ηαζ $ 237 εη
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75

 P. G. Athanasopoulos, “International LNG Trade: the emergence of a short-term market”, M. Sc. 

Marine & Ocean Technology & Science, National Technical University of Athens, 2004, ζεθ 90 
76 Poten & Partners, “LNG tanker Market Report”, Ref: 23123_8,2004 

 
77 Review Of Maritime Transport 2009, Report by the UNCTAD Secretariat, Chapter 4, ζεθ 92 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 26: LNG newbuilding orderbook by yard of build 

 

 

Πδβή: Πενζμδζηυ «LNG world shipping», May/June 2010 

 

ηδκ πανμφζα θάζδ, δ ηζιή εκυξ κευηηζζημο LNG πθμίμο έπεζ θηάζεζ απυ ημ επίπεδμ ηςκ $ 

280m βζα έκα πθμίμ ηαηαζηεοαζιέκμ ζημ Saint Nazaire ημ 1991 (MISC) ζε $ 150m δχδεηα 

πνυκζα ανβυηενα υπμο ηαζ ηα καοπδβεία ηδξ Νυηζαξ Κμνέαξ εζζήθεακ ζημ “club” ηςκ 

ελαβςβζηχκ ηαζ ηςκ LNG καοπδβζηχκ πςνχκ.  Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πανμοζζάγεζ ιζα 

δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ηζιήξ πμζμζημφ 46%
78

.  

Μεηά ηδκ ηεθεοηαία παναββεθία καοπήβδζδξ ημ 2008 ζηδκ ηζιή ηςκ $250m, ηα καοπδβεία 

επζπείνδζακ κα εειεθζχζμοκ ηδκ ηζιή ηςκ $ 280m.  ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαιιία παναββεθία 

δεκ έπεζ δμεεί ζε αοηήκ ηδκ ηζιή, ακηζεέηςξ δ πηχζδ ζηζξ ηζιέξ καοπήβδζδξ είκαζ ζδιακηζηή ιε 

απμημνφθςια ηδκ παναββεθία εκυξ πέιπημο LNG πθμίμο ηζκεγζηχκ ζοιθενυκηςκ ζηδκ ηζιή 

ηςκ $ 205m (πηχζδ ηδξ ηζιήξ ηαηά 18%). 

Καηαθήβμκηαξ, μζ ηζιέξ ηςκ κευηηζζηςκ LNG πθμίςκ ηάεε άθθμ πανά επςθεθήεδηακ απυ ηζξ 

παναββεθίεξ πμο δυεδηακ ηα έηδ 2006 – 2009 ηαζ ζδζαίηενα αοηήκ ηδκ επμπή δεκ ανίζημκηαζ 

μφηε ζηα επίπεδα 20 εηχκ πίζς.  Οοζζαζηζηά, πμηέ ζηδκ ζζημνία ηδξ LNG καοηζθίαξ μζ ζοκεήηεξ 

καοπήβδζδξ δεκ ήηακ ηυζμ εοκμϊηέξ βζα ημκ αβμναζηή ηαζ αοηυ ζηδνίγεηαζ ζημκ ζοκδοαζιυ ημο 

παιδθυ επίπεδμ ηζιχκ, ημο ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ Κμνεάηζηςκ ηαζ Κζκεγζηχκ καοπδβείςκ 

ηαζ ημο εοκμζημφ επζπέδμο ζοκαθθάβιαημξ
79

. 

 

 

 

 

                                                             
78 BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets, ζεθ 66-67 
79 BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets, ζεθ 68-69 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 27: Newbuilding price evolution since 1990  

 

Πδβή: BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets 

 

 

4.4 Ζ ΔΠΑΝΓΡΧΖ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΚΑΗ ΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΚΟΣΖ  

Ακαιθζζαήηα ηα LNG πθμία είκαζ ελεζδζηεοιέκα πθμία πμο πνμοπμεέημοκ ηδκ φπανλδ έιπεζνμο 

ηαζ ζηακμφ πθδνχιαημξ
80

.  ε έκα LNG πθμίμ, ημ ζφκδεεξ πθήνςια απμηεθείηαζ απυ 27 

καοηζημφξ: 

 5 αλζςιαηζημφξ βέθοναξ (Deck Officers) 

 5 ιδπακζημφξ (Engineer Officers) 

 17 καφηεξ 

Τπάνπεζ αέααζα ηαζ ημ οπμζηδνζηηζηυ πνμζςπζηυ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακςηένς εέζεςκ ζε 

πενζπηχζεζξ αζεέκεζαξ, αδεζχκ ηηθ.  Πανάθθδθα, εκίμηε είκαζ απαίηδζδ ηςκ καοθςηχκ κα 

οπάνπεζ πθεφζζιδ ειπεζνία ζε LNG πθμίμ βζα ημκ πθμίανπμ ηαζ ημοξ οπαλζςιαηζημφξ 

ημοθάπζζημκ 6 ιήκεξ. 

Ζ ηεπκζηή πμθοπθμηυηδηα ηςκ LNG πθμίςκ ζηνέθεζ ημ εκδζαθένμκ ζηδκ αζθάθεζα ηαζ ζηδκ 

αλζμπζζηία ηαζ πεναζηένς ζηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηςκ γδιζχκ.  Χξ εη 

ημφημο, ηνίκεηαζ ακαβηαία δ φπανλδ ζηακμφ ηαζ άνηζα εηπαζδεοιέκμο πθδνχιαημξ υπςξ ηαζ δ 

ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ ημο ζε εέιαηα υπςξ
81

:   

 

                                                             
80

 Glenn Kangisser, “Human element to put the brakes on LNG‟s advance?”, Curtis Davis Garrard 

LLP, June 2008, ζεθ 2 
81 Kendall G. Chen, Chairman of Energy Group INC, “Public confidence and LNG Shipping”, 

February 2005 
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 Ηηακυηδηα δζαπείνζζδξ ημο θμνηίμο 

 Πθήνδξ βκχζδ θεζημονβίαξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ηαζ ιδπακζηχκ ιενχκ ημο πθμίμο 

 Γζαπείνζζδ ζοζηδιάηςκ επακαοβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο πάκς ζημ πθμίμ 

 οκηήνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ημο πθμίμο 

 Καθή πνήζδ ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ ςξ ηνυπμ επζημζκςκίαξ 

 οκεπήξ εηπαίδεοζδ έηζζ χζηε μ καοηζηυξ κα ζοιααδίγεζ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

 

Δπζπθέμκ, μζ ηεπκζηέξ εηπαίδεοζδξ ημο πθδνχιαημξ πνέπεζ κα είκαζ πνμζακαημθζζιέκεξ ζε 

γδηήιαηα υπςξ
82

: 

 Σήνδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ημο ΗΜΟ, θμζπχκ Γζεεκχκ οκεδηχκ ηαζ ακαβκςνζζιέκςκ 

ηακυκςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ: 

 SIGTTO, Liquefied Gas Handling Principles on ships and terminals 

 ICS, Tanker Safety Guide (Liquefied Gas) 

 ICS/OCIMF, Ship to Ship Transfer Guide  

 ICS, Guide to helicopters/Ship Operations 

 Γκχζδ ζπεηζηή ιε ημκ ζπεδζαζιυ εκυξ LNG πθμίμο ηαζ ηα ζοζηήιαηα ημο 

 Ακηζιεηχπζζδ ηζκδφκμο ηαζ πονηαβζχκ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ επζηζκδοκυηδηα ημο 

ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Capt. Shin Yong-To, Executive Vice President of Hyundai Merchant Marine CO LTD, 

“Strategies for training high quality LNGC Crew”, February 2005 
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5  Η ΘΑΛΑΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ LPG 

 

5.4 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Όπςξ ηαζ ημ θοζζηυ αένζμ, έηζζ ηαζ ημ οβνμπμζδιέκμ πεηνεθασηυ αένζμ πνέπεζ κα οβνμπμζδεεί 

βζα ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο ηαζ αοηυ πεηοπαίκεηαζ ζοκήεςξξ ιε ηδκ ρφλδ ημο ζημοξ -50◦ C.  

Σα πθμία LPG πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο οβνμπμζδιέκμο πεηνεθασημφ αενίμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ επίζδξ ηαζ βζα ηδκ ιεηαθμνά δζαθυνςκ πδιζηχκ αενίςκ υπςξ θ.π. δ 

αιιςκία
83

. 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LPG απαζηεί πμθφ ζδιακηζηέξ επεκδφζεζξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ οβνμπμίδζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ημο θμνηίμο ηαεχξ ηαζ ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ελεζδζηεοιέκμο ημκάγ. 

 

Σμ LPG ιεηαθένεηαζ είηε πεπζεζιέκμ (18-bar ζε αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία βζα πμζυηδηα 3 – 

10.000 m³), είηε διζ-ζοιπζεζιέκμ (5-8 bar ζε εενιμηναζία -10◦ C ιε -20◦ C βζα πμζυηδηα 

10.000 – 30.000 m³).  Γζα ηδκ ιεηαθμνά ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ θμνηίμο, ημ LPG ρφπεηαζ ηαζ 

ιεηαθένεηαζ ζηα εζδζηά ελεζδζηεοιέκα πθμία
84

 ηαζ δ δ εενιμηναζία ημο ελανηάηαζ απυ ημκ ηφπμ 

ημο αενίμο πμο ιεηαθένεηαζ. 

 

Δζδζηυηενα
85

, ημ πνμπάκζμ ιεηαθένεηαζ ζε ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ ηαζ οβνμπμζείηαζ ζημοξ - 48◦ C 

εκχ ημ αζεοθέκζμ ιεηαθένεηαζ οπμ εενιμηναζία -140◦ C.  Άθθα θμνηία πμο ιεηαθένμκηαζ δζα 

εαθάζζδξ ιε ηα ελεζδζηεοιέκα πθμία LPG ζοιπενζθαιαάκμοκ ηαζ πδιζηά αένζα υπςξ 

ακαθένεδηε πνμβεκέζεενα (αμοηαδζέκζμ, πνμποθέκζμ, πθςνμαζεακυθδ, αζκφθζμ πθςνίδζμ η.α.). 

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ηα πενζζζυηενα θμνηία πμο ιεηαθένμοκ ηα LPG πθμία είκαζ εφθεηηα, ηάπμζα 

είκαζ ημλζηά ηαζ ηνίκεηαζ ακαβηαία δ αζθάθεζα ζηδκ δζαπείνζζδ ημο θμνηίμο.  Ζ απμθοβή 

δζαννμχκ ααζίγεηαζ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα επζιέθεζα ζηδκ ζθνάβζζδ ηςκ δελαιεκχκ 

ηαζ ηςκ ζςθδκχζεςκ ηαζ ηςκ υπμζςκ πχνςκ εη ηςκ μπμίςκ ημ αένζμ ιπμνεί κα δζαθφβεζ. 

 

 

 

5.2.  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LPG 

 

Σμ LPG ειθακίζηδηε ζημ πνμζηήκζμ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ ζπεηζηά ανβά εκ ζοβηνίζεζ ιε 

άθθα θμνηία.  Σμ βεβμκυξ υηζ έπεζ αένζα ιμνθή ζε αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία ηαζ πίεζδ αθθά 

ιπμνεί κα οβνμπμζδεεί υηακ απμεδηεφεηαζ ή ιεηαθένεηαζ ζε ζοιπζεζιέκδ ιμνθή ή οπυ ρφλεςξ 

ηαηάζηαζδ, δδιζμφνβδζε ιεβάθμ πνμαθδιαηζζιυ ζηδκ ζπεδίαζδ ηαζ ηαηαζηεοή ηςκ 

ελεζδζηεφιεκςκ πθμίςκ LPG
86

.  

                                                             
83 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ.Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 2

δ
 

έηδμζδ 2006, ζεθ 134 
84 Rene Raaijmakers, “Offshore terminals for the transportation of LPG”, Bluewater Offshore 

Production Systems Inc, USA, ζεθ 99 
85 www.bimco.org – LPG Carriers 
86 www.poten.com – LPG Shipping: Past, Present  and Future  

http://www.bimco.org/
http://www.poten.com/
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Ζ πνχηδ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο πναβιαημπμζήεδηε ζε δελαιεκέξ ηαηαζηνχιαημξ πθμίςκ 

βναιιήξ.  Συηε οβνά πφδδκ θμνηίμο πθμία εκζςιάηςζακ ηοθζκδνζηέξ δελαιεκέξ πίεζδξ ηαζ 

ιεηαηνάπδηακ ζε πθμία ιεηαθμνάξ LPG.  Σμ πνχημ LPG ηάκηεν, ημ θεβυιεκμ «Rasmus 

Tholstrup» ηαηαζηεφαζηδηε ζηδκ μοδδία ημ 1953 ηαζ ανβυηενα ηδκ ίδζα δεηαεηία δ ηάζδ 

ηαηαζηεοήξ ηέημζαξ ηαηδβμνίαξ πθμίςκ δζεονφκεδηε ζε υθδ ηδκ Δονχπδ.  Δηείκδ ηδκ πνμκζηή 

ζηζβιή, ιε ηδκ δεδμιέκδ ηεπκμθμβία ηαζ  ημ πάπμξ ηςκ δελαιεκχκ, δ ιεηαθμνζηή ζηακυηδηα 

ήηακ 2,500 ηοαζηά ιέηνα. 

 

ΔΙΚΟΝΑ: Rasmus Tholstrup 

 

 
Πδβή: http://www.fleetwoods-maritime-heritage.info/coppermine/displayimage.php?album=4&pos=2 

 

 

Πανάθθδθα, δ θφζδ βζα ηδκ ιεηαθμνά ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ θμνηίμο ήηακ δ ρφλδ ημο ηαεχξ 

δ πίεζδ ιπμνμφζε κα ιεζςεεί ιε ηδκ ζοκεπυιεκδ ιείςζδ ζημ πάπμξ ηαζ ζημ αάνμξ ηςκ 

δελαιεκχκ ηςκ πθμίςκ.  Έηζζ, ημ 1959 δ εηαζνεία Gasocean ήηακ δ πνχηδ πμο απέηηδζε ημ LPG 

διζ-ροβείμ Descartes, ημ μπμίμ ηαηαζηεοάζηδηε ζημ καοπδβείμ Ciotat ζηδκ Γαθθία.   

 

Όιςξ, ιε ηδκ δζέονοκζδ ημο δζεεκέξ ειπμνίμο βζα ημ εκ θυβς θμνηίμ, ήηακ ακαβηαία δ 

ιεηαθμνά ιεβαθφηενςκ πμζμηήηςκ πμο δεκ ιπμνμφζακ πθέμκ κα ζηακμπμζήζμοκ ηα διζ-ροβεία 

πθμία.  Αοηυ ημ πνυαθδια ακηζιεηχπζζακ ηονίςξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟60  μζ 

εζζαβςβείξ LPG ηδξ Ηαπςκίαξ απυ ηδκ Μέζδ Ακαημθή.  οβηεηνζιέκα, μζ δελαιεκέξ έπνεπε κα 

ήηακ πθήνςξ απμιμκςιέκεξ βεβμκυξ πμο εα ιπμνμφζε κα απμηνέρεζ ηάεε εκδεπυιεκδ δζαθοβή 

ημο αενίμο.  Έηζζ θμζπυκ, επζδίςλακ ηδκ ηαηαζηεοή αηζάθζκςκ δελαιεκχκ απυ κίηεθ εζδζηήξ 

παιδθήξ εενιμηναζίαξ εκχ αοηέξ δεκ ήηακ απαναίηδημ κα έπμοκ ηοθζκδνζηή ιμνθή, υπςξ ηα 

πθμία ζοιπίεζδξ ή ηα διζ-ροβεία.  Σμ πνχημ πθμίμ πμο ηαηαζηεοάζηδηε οπυ αοηυκ ημκ 

ζπεδζαζιυ ηαζ πνυηοπμ ήηακ ημ Bridgestone Maru ηδξ εηαζνείαξ Bridgestone Liquefied Gas ημ 

1962 απυ ημ καπδβείμ ηδξ Mitsubishi Heavy Industries ζηδκ Yokohama. 

 

Μεηέπεζηα, κέμζ ζπεδζαζιμί ζηδκ καοπήβδζδ ηςκ LPG πθμίςκ αφλδζακ ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ 

ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ (75 – 85,000 ηοαζηά ιέηνα) ηαζ μδήβδζακ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 

θεβυιεκςκ VLGC‟s ηα μπμία παναιέκμοκ έςξ ζήιενα πθμία ιεβίζηδξ πςνδηζηυηδηαξ θμνηίμο. 

 

 

 

http://www.fleetwoods-maritime-heritage.info/coppermine/displayimage.php?album=4&pos=2
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5.3  ΣΤΠΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΛΟΗΧΝ LPG   

5.3.1.  ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ  

Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ LPG
87

: 

o Πθήνςξ δζαηδνδιέκα οπυ ζηαεενή αηιμζθαζνζηή πίεζδ πθμία (pressurized vessels),  ιζηνήξ 

ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ έςξ 10,000 cbm. 

Πνυηεζηαζ βζα ηα πθμία πνχηδξ βεκζάξ πμο δναζηδνζμπμζήεδηακ ζηδκ ιεηαθμνά LPG
88

 ηα μπμία 

ιεηαθένμοκ ημ θμνηίμ ζε ζθαζνζηέξ ή ηοθζκδνζηέξ αηζάθζκεξ δελαιεκέξ ηφπμο C.   

Σα πθεμκεηηήιαηα βζα αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ζοκμρίγμκηαζ ςξ ελήξ: 

 Καηαζηεοάγμκηαζ απυ αηζάθζ ιζαξ ηαζ ημ θμνηίμ ιεηαθένεηαζ ζε αηιμζθαζνζηή 

εενιμηναζία πςνίξ πεναζηένς ιυκςζδ 

 Απθέξ δζαδζηαζίεξ ζημκ πεζνζζιυ ημο θμνηίμο 

 

 

Σα δε ιεζμκεηηήιαηα, είκαζ ηα ηάηςεζ: 

 Λυβς ηδξ ζπεδζαζηζηήξ ημοξ ηαηαζηεοήξ, 

δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί μ πςνμξ ηάης 

απυ ημ ηαηάζηνςια 

 Σμ αάνμξ ημο ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο ζε 

ηυκμοξ είκαζ ιζηνυηενμ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηζξ 

άθθεξ ηαηδβμνίεξ LPG πθμίςκ θυβς ηδξ 

δζαθμνάξ ςξ πνμξ ηδκ ποηκυηδηα ημο θμνηίμο 

 Καεχξ αολάκεηαζ δ δζάιεηνμξ ηςκ 

δελαιεκχκ, αολάκεζ ηαζ ημ πάπμξ ημο 

ημζπχιαηυξ ημοξ χζηε κα ακηέλεζ ηδκ πίεζδ.  Ζ ακαθμβία ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο ηαζ 

δελαιεκήξ ηάκεζ ηδκ πνμακαθενεείζα επζθμβή ςξ άηνςξ ακηζμζημκμιζηή ζε πενζπηχζεζξ 

ιαηνζκχκ δζαδνμιχκ   

 Απαζηείηαζ ιεβαθφηενμξ πνυκμξ βζα ηδκ θμνημεηθυνηςζδ βεβμκυξ πμο ζοκεπάβεηαζ 

ιεβαθφηενα έλμδα θζιέκςκ ηαζ ηαοζίιςκ 

 

 

o Ζιζ-δζαηδνδιέκα οπυ ζηαεενή αηιμζθαζνζηή πίεζδ πθμία (semi-pressurized vessels), 

ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ έςξ 22,000 cbm 

o  Πθμία ιεηαθμνάξ θμνηίμο ζε διζ-ηαηερδβιέκδ ηαηάζηαζδ (semi-refrigerated vessels), 

ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηδηαξ 1,500 – 35,000 cbm 

Όζμκ αθμνά ηαζ ηζξ δφμ πνμακαθενεείζεξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ, ημ θμνηίμ ιεηαθένεηαζ ζε 

ηοθζκδνζηέξ δελαιεκέξ θεπηυηενδξ ηαηαζηεοήξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα πθήνςξ δζαηδνδιέκα οπυ 

ζηαεενή αηιμζθαζνζηή πίεζδ πθμία αθθά πθέμκ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηδκ αβμνά.  Ο 

ανζειυξ ηςκ δελαιεκχκ πμζηίθθεζ απυ 2 έςξ 6 ηαζ μζ πχνμζ ημο πθμίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενα. 

                                                             
87 Ocean Shipping Consultants LTD, “LPG Trades & Shipping – Prospects to 2018”, 2007, ζεθ 2 
88 Seamanship International, “Discussion Paper – Types of Liquefied Gas Carriers”, March 2007 
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ΠΙΝΑΚΑ 13: Σα βαζηθά ραξαρηεξηζηηθά ηωλ LPG πινίωλ 

 

 

οβηνίκμκηαξ ημοξ εκ θυβς ηφπμοξ πθμίςκ ιε ηα πθήνςξ δζαηδνδιέκα οπυ ζηαεενή 

αηιμζθαζνζηή πίεζδ πθμία, δζαπζζηχκμοιε ηα ελήξ: 

 Μεηαθένεηαζ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα θμνηίμο βζα ηδκ ίδζα πςνδηζηυηδηα δελαιεκχκ 

 Οζ δελαιεκέξ έπμοκ θηδκυηενμ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ 

 

o Πθμία ιεηαθμνάξ θμνηίμο ζε πθήνςξ ηαηερδβιέκδ ηαηάζηαζδ (fully refrigerated vessels), 

ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ 20,000 – 100,000 cbm 

 

 

Γζαηνίκμκηαζ βζα ηζξ μζημκμιίεξ 

ηθίιαημξ πμο πνμζθένμοκ υηακ 

ιεηαθένμκηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ 

θμνηίμο.  Ο αοημζηδνζγυιεκδ 

πνζζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ 

δελαιεκχκ πνμζδίδεζ ιεβαθφηενδ 

πνδζζιυηδηα υζμκ αθμνά ημοξ 

πχνμοξ ημο πθμίμο ηαζ ηδκ 

εοεθζλία ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ημοξ.  Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηδκ ιεηαθμνά αμοηακίμο, 

αμοηαδίκδξ, αιιςκίαξ, πνμπακίμο ηαζ πνμποθέκδξ.  Μπμνεί κα επζηεοπεεί δ ρφλδ ή δ εένιακζδ 

ημο θμνηίμο πάκς ζημ πθμίμ ή ηαηά ηδκ δζαδζηαζία θμνημεηθυνηςζδξ. 

 

Ζ ηάζδ βζα εηηέθεζδ ιεβαθφηενδξ δζακουιεκδξ απυζηαζδξ ηαλζδίςκ έεεζε ηδκ απαζημφιεκδ γήηδζδ 

ιεβαθφηενδξ πςνδημηυηδηαξ πθμίςκ άνα ηαεχξ αολάκμκηαζ ηα ιεβέεδ ηςκ πθμίςκ αολάκεηαζ ακαθμβζηά 

ηαζ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ ακηθζχκ ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ ρφλδξ ημο θμνηίμο. 

 

 

 

5.3.2.  ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΒΑΔΗ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Με ηνζηήνζμ ηδκ ιεηαθμνζηή ζηακυηδηα, ηα LPG πθμία δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ηάηςεζ ηαηδβμνίεξ
89

: 

 

 Very Large Gas Carriers (VLGCs), πςνδηζηυηδηαξ 60,000 – 100,000 cbm 

 Large Gas Carriers (LGCs), πςνδηζηυηδηαξ 40,000 – 60,000 cbm 

                                                             
89 Ocean Shipping Consultants Ltd, “LPG Trades & Shipping – Global Prospects to 2018”, ζεθ 2 
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 Mid-Size Gas Carriers (MGCs), πςνδηζηυηδηαξ 20,000 – 40,000 cbm 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ζζημνία ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LPG ηαζ μζ εαθάζζζμζ ειπμνζημί 

δζάδνμιμζ ηαεμνίγμοκ ηαζ πμζέξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ απαζπμθμφκηαζ ζηζξ εηάζημηε αβμνέξ
90

.  

Δζδζηυηενα βζα ηζξ αβμνέξ ηδξ Αζίαξ ηαζ ηδξ Ακαημθήξ, ηονζανπμφκ ηα VLGCs ηςκ μπμίςκ μ 

ζηυθμξ μοζζαζηζηά έπεζ ηιδιαημπμζδεεί πεναζηένς ζε δφμ ιένδ.  Σμ έκα ιένμξ εθέβπεηαζ απυ 

ημοξ Ηάπςκεξ καοθςηέξ, πθμζμηηήηεξ ηαζ βεκζηά απυ υζμοξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηζξ εζζαβςβέξ 

LPG ηδξ Ηαπςκίαξ ηαζ ημ άθθμ ιένμξ αθμνά υθμοξ ημοξ άθθμοξ. 

ηδκ Δονχπδ, δ LPG καοηζθία άκεδζε οπυ δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ, αθμφ ημ εκδζαθένμκ ηςκ 

ειπθεημιέκςκ είπε επζηεκηνςεεί ηαζ ζε άθθα θμνηία υπςξ θ.π. δ αιιςκία ηαζ άθθα πδιζηά 

αένζα.  Οζ Δονςπαίμζ πθμζμηηήηεξ πνμπςνμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή LPG πθμίςκ δζαθυνςκ ιεβεεχκ 

ηαζ βζα δζαθμνεηζηέξ αβμνέξ δναζηδνζμπμίδζδξ.  Ανηεημί επέκδοζακ ζε αοηυκ ημκ ηθάδμ αθθά 

μζ δοζημθίεξ δζαπείνζζδξ εκυξ ηαζ ιυκμ πθμίμο πθέμκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιέζς εζδζηχκ 

ζοιθςκζχκ, ηςκ θεβυιεκςκ pools.  Έηζζ, ηάεε pool επζηεκηνχκεηαζ ζημκ έθεβπμ ιζαξ 

ηαηδβμνίαξ πθμίςκ αάζεζ ημκάγ.  Γζα πανάδεζβια, δ Bergesen εθέβπεζ ηα VLGCs πςνδηζηυηδηαξ 

50,000 – 60,000 cbm, δ Exmar ημκ fully-refrigerated ζηυθμ πςνδηζηυηδηαξ 20,000 – 40,000 cbm 

ηαζ δ A.P. Moller ηα semi-refrigerated πθμία πςνδηζηυηδηαξ 10,000 – 20,000 cbm. 

Δζδζηυηενα βζα ηα VLGCs, ημ πνχημ ηφια παναββεθζχκ λεηίκδζε ζηα ηέθδ ημο 1970, βεβμκυξ 

πμο ζοκέπεζε πνμκζηά ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ projects παναβςβήξ θοζζημφ αενίμο ηαζ 

οπμπνμϊυκηςκ ζηδκ Μέζδ Ακαημθή.  Χζηυζμ, υζμζ είπακ επεκδφζεζ ζημκ ημιέα ηςκ VLGCs, 

ακηζιεηχπζζακ ιεβάθεξ δοζηυθίεξ ηδκ πενίμδμ ημο 1980 θυβς ηδξ ιείςζδξ ηδξ παναβςβήξ 

ανβμφ πεηνεθαίμο ηαζ LPG ζηδκ Μέζδ Ακαημθή.  Κάης οπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, δ πνμζθμνά 

πςνδηζηυηδηαξ βζα ηα εκ θυβς πθμία ήηακ πμθφ ιεβαθφηενδ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ 

γήηδζδ, ιε απμηέθεζια μζ καφθμζ κα πέζμοκ ηαηαηυνοθα. 

Δπζπνυζεεηα, ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990, πθευκ οπήνπακ δφμ βεκζέξ VLGCs.  Δηείκα πμο 

είπακ ηαηαζηεοαζηεί ημ 1970 ηαζ εηείκα πμο δζέεεηακ κέεξ ηεπκμθμβίεξ, ηαηαζηεοήξ ηδξ 

δεηαηεηίαξ 1990.  Ζ εκαζπυθδζδ ηςκ πθμίςκ παθαζυηενδξ ηεπκμθμβίαξ καζ ιεκ δεκ ιπμνμφζε 

ακηζηεζιεκζηά κα δζεονοκεεί, ςζηυζμ, μζ πθμζμηηήηεξ  ηα πνδζζιμπμίδζακ ςξ απμεδηεοηζημφξ 

πχνμοξ ημο θμνηίμο ζηδκ Κίκα.  Βέααζα δ εκ θυβς δναζηδνζυηδηα ζηαιάηδζε ημ 1999 υηακ 

ζηδκ Κίκα ηαηαζηεοάζηδηακ εζδζημί απμεδηεοηζημί πχνμζ.  Με ηδκ πανάθθδθδ αφλδζδ ηςκ 

κέςκ παναββεθζχκ, είκαζ βεβμκυξ, υηζ μ ζηυθμξ έθηαζε ζε πθεμκάγμκ ζδιείμ. 

Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ δ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο πνμπακίμο ηαζ ημο αμοηακίμο βίκεηαζ ιε 

λεπςνζζηέξ δελαιεκέξ ηςκ πθμίςκ ηαεχξ πνμμνίγμκηαζ βζα δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ ζηα 

εζζαβχιεκα ηνάηδ.  Έκα ηοπζηυ VLGC ηςκ 42,000 ηυκςκ ιε ηέζζενζξ δελαιεκέξ ζοκήεςξ 

ιεηαθένεζ πανάθθδθα πνμπάκζμ (πενίπμο 21,000 ηυκμζ) ηαζ αμοηάκζμ (πενίπμο 23,000 ηυκμζ)
91

. 

Ζ ημνοθαία VLGC πθμζμηηήηνζα εηαζνεία Bergesen, ιε ηδκ ζοιιεημπή ηαζ άθθςκ πθμζμηηδηχκ, 

απμθάζζζακ ηδκ δδιζμονβία εκυξ pool βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζπεηζηχκ καφθςκ πνμηεζιέκμο κα 

δζαπεζνζζημφκ απμηεθεζιαηζηά ημκ πθεμκάγμκηα ζηυθμ.  Αοηυ αέααζα εθανιυζεδηε ιέπνζ ημ 

2001 υπμο ηαζ δ Bergesen απμθάζζζε κα αημθμοεήζεζ ηα επίπεδα ηζιχκ ηδξ αβμνάξ. 

                                                             
90 www.poten.com – LPG Shipping, Past, Present and Future 
91 The Allen Consulting Group, “Review of the appropriateness of the current LPG international 

benchmark in the setting of domestic LPG prices”, October 2009, ζεθ 11 

http://www.poten.com/
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Όζμκ αθμνά ηα άθθα ιεβέεδ LPG πθμίςκ, μ ζηυθμξ ηςκ fully-refrigerated ημκάγ 20-60,000 cbm 

μοζζαζηζηά ακακεχεδηε ηονίςξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ παίηηεξ ηδξ αβμνάξ (A.P. Moller, Bergesen, 

Exmar) ηαζ ζοκήεςξ μζ πνμηζιδηέεξ παναββεθίεξ αθμνμφκ ηα πθμία ιε πςνδηζηυηδηα 56-60,000 

cbm ηαζ 35-38,000 cbm. 

Σα semi-refrigerated πθμία, ελοπδνεημφκ ηδκ ιεηαθμνά ηαζ LPG ηαζ πδιζηχκ αενίςκ ιε ημ 

ηονζυηενμ ειπυνζμ κα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδκ pool ηδξ Moller Skandigas.  Αλίγεζ κα 

ακαθενεεί υηζ μ εκ θυβς ζηυθμξ ανέεδηε ζε δοζιεκή εέζδ ημ 1998 πμο λέζπαζε δ ιεβάθδ 

Αζζαηζηή ηνίζδ ζημ ειπυνζμ ηςκ πδιζηχκ αενίςκ.  Δπζπθέμκ, ηα πθμία αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 

ιεηαθένμοκ ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ θμνηίμο ηονίςξ ζηζξ αβμνέξ ηδξ Μεζμβείμο, ζηζξ αηηέξ ηδξ 

Κίκαξ, ζηδκ Σαζιακία ηαζ ζηδκ Νέα Εδθακδία
92

 

 

5.4  Ο ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΣΟΛΟ LPG 

5.4.1.  ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΣΟΛΟΤ LPG 

Κάκμκηαξ ιζα ζφκημιδ ακαζηυπδζδ ηδξ πμνείαξ ημο παβηυζιζμο ζηυθμο LPG, είκαζ βεβμκυξ 

πςξ ημ 2007 δ πνμζθενυιεκδ πςνδηζηυηδηα ήηακ 15.4m cbm πμο ακηζζημζπμφζε ζε 1.036 

πθμία, πανμοζζάγμκηαξ ιζα αφλδζδ ηδξ ηάλεςξ ημο 5,5% εκ ζοβηνίζεζ ιε ημ 2006
93

.  ημ 

δζάβναιια πμο αημθμοεεί, δζαθαίκεηαζ δ ελέθζλδ ημο ζηυθμο βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1995 έςξ 

ηαζ ημ 2007. 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 28: Η πνξεία ηνπ LPG ζηόινπ 1995 - 2007 

 

Πδβή: Ocean Shipping Consultants, “LPG Trades & Shipping – Global Prospects to 2018” 

ηζξ ανπέξ ημο 2008, μζ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ επέηνερακ ζε πμθθμφξ πθμζμηηήηεξ κα απμζφνμοκ 

ηα παθαζά ημοξ πθμία, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ ηυηε ηζιή scrap ($700/lightweight tone) ηαζ κα 

                                                             
92 The Allen Consulting Group, “Review of the appropriateness of the current LPG international 

benchmark in the setting of domestic LPG prices”, October 2009, ζεθ 12 
93 Ocean Shipping Consultants, “LPG Trades & Shipping – Global Prospects to 2018”, ζεθ 2 
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πνμαμφκ ζε παναββεθίεξ κευηεοηηςκ πανά ηδκ ορδθή ηζιή ημοξ βζα ηδκ δεδμιέκδ πνμκζηή 

πενίμδμ
94

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 29: Παξαδνηέα LPG πινία ην 2009 αλά θαηεγνξία πινίνπ 

 

 
Πδβή: BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets 

 

 

Πανάθθδθα, παναηδνήεδηακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ ειπμνζηή δζαπείνζζδ ημο παβηυζιζμο 

ζηυθμο ηαζ αοηυ θυβς ηςκ κέςκ pool ζοιθςκζχκ: 

 

 Ζ νεοζημπμίδζδ ηδξ LGC pool (52,000 – 60,000 cbm) οπυ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ BW Gas 

ηαζ Solvang 

 Ζ δδιζμονβία ηδξ International Gas Carriers (IGC) pool απυ ηζξ εηαζνείεξ Solvang ηαζ 

General Ore, ιε ηδκ ζοιιεημπή 16 πθμίςκ ηαζ άθθςκ 4 κευηεοηηςκ ιε πανάδμζδ ημ 

2009 ηαζ ημ 2010 

 Ζ δζάθοζδ ηδξ Eitzen Gas pool 

 Ζ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ VLGC pool απυ ηζξ εηαζνείεξ Maersk Tankers, Zodiac Maritime 

Agencies ηαζ Transpetrol Marine Services. 

 Ζ δζάθοζδ ζοιθςκίαξ ιεηαλφ ηςκ BW Gas ηαζ Exmar ηαζ δ επακαδζαπείνζζδ ηεζζάνςκ 

VLGC απυ ηδκ Exmar ηαζ ηςκ πέκηε ιεζαίμο ιεβέεμοξ πθμίςκ απυ ηδκ BW Gas 

 Ζ παφζδ ηδξ Skandigas pool ιεηαλφ ηςκ AP Moller, B. Schulte, Latvian Shipping, 

Ultragas ηαζ Zodiac μζ μπμίεξ είπακ ζοκεκχζεζ είημζζ semi-pressurized πθμία ηςκ 15,000 

cbm – 21,000 cbm 

 Ζ έκανλδ ηδξ LPG Global Transport pool απυ ηζξ εηαζνείεξ MOL ηαζ Gulf LPG Transport 

(Nakilat ηαζ Q-Ships) βζα ηδκ δζαπείνζζδ ηεζζάνςκ VLGC ηςκ 82,000 cbm. 

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ έλανζδ ζηζξ παναββεθίεξ ημ 2006 ηαζ ημ 2007 ακαπαζηίζηδηε απυ ηδκ 

πνδιαημπζζηςηζηή ηνίζδ πμο έπθδλε ηαζ ημκ ημιέα ηδξ καοηζθίαξ.  Δζδζηυηενα, παναηδνήεδηε 

ζπεδυκ ιδδεκζηή ηζκδηζηυηδηα ζημκ ημιέα ηςκ αβμναπςθδζζχκ, ηονίςξ κευηεοηηςκ, εκχ 

                                                             
94 www.brs-paris.com – “The LPG Shipping Market in 2008”, ζεθ 57 

http://www.brs-paris.com/
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πανάθθδθα ζοκέαδζακ αθθεπάθθδθεξ αηονχζεζξ ηαζ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ παναθααή ηςκ 

ιμκάδςκ πμο ανίζημκηακ ήδδ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ηαηαζηεοήξ
95

. 

 

Παναηδνχκηαξ ημ πμζμζηυ αφλδζδξ ημο παβηυζιζμο LPG ζηυθμο ιε αάζδ ημ DWT, 

δζαπζζηχκμοιε υηζ ημ ηνέπμκ order-book ακηζζημζπεί ζημ 13,7 % ημο πανυκημξ ζοκμθζημφ DWT, 

βεβμκυξ πμο μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ζηζξ παναββεθίεξ πμο ημπμεεηήεδηακ ηα έηδ 2006, 2007 

ηαζ 2008
96

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 30: Παγθόζκηνο LPG ζηόινο/ παξαδόζεηο θαη απνζύξζεηο LPG πινίωλ 
 

 

 

 

Οζ παναββεθίεξ κευηεοηηςκ LPG πθμίςκ έπμοκ ιεζςεεί ηαηά 50% ηα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα ή 

ηαηά 40% ζε υνμοξ πςνδηζηυηδηαξ.  Σμ 2008 μ παβηυζιζμξ ζηυθμξ LPG έθηαζε ζε ζζημνζηά 

φρδ αθθά μζ πνμαθέρεζξ βζα κέεξ παναββεθίεξ ιε πανάδμζδ πθμίςκ απμ ημ 2009 έςξ ημ 2013 εα 

ιεζςεμφκ ηαηά 40% ιε αάζδ ηζξ παναββεθίεξ πμο δυεδηακ ημ 2008
97

.  Πεναζηένς, δ πανάδμζδ 

27 VLGCs ημ 2008 αφλδζε ηδκ παβηυζιζα πςνδηζηυηδηα ηαηά 19,7% βεβμκυξ ζοκέααθε ζηδκ 

ιεβαθφηενδ αφλδζδ ημο ζηυθμο απυ ημ 1970 εκχ 19 πθμία ηδξ πνμακαθενυιεκδξ ηαηδβμνίαξ 

παναδυεδηακ ημ 2009 ηαζ ιε ηδκ απυζονζδ 4 πθμίςκ βζα scrap, δ ηαεανή αφλδζδ ημο ζηυθμο 

ήηακ 11%
98

. 

 

 

 

 

                                                             
95 Πενζμδζηυ ΝΑΤΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ, Σεφπμξ 119 – 04/2009, ζεθ 22 
96

 Πενζμδζηυ ΝΑΤΣΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ, Σεφπμξ 125 – 12/2009, ζεθ 70 
97 http://www.marinetalk.com/articles-marine-companies/art/LPG-Newbuilding-Market-Slows 
98 https://www.bimco.org/Members/News/General_News/2010/04/28_Feature_Week_17.aspx 
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ΠΙΝΑΚΑ 14: Ο Παγθόζκηνο ζηόινο LPG 

 

 

Πδβή: Clarkson Shipping Intelligence Weekly – Issue 937 

 

Δπζπθέμκ, εκκέα πθμία ηφπμο LGCs ακαιέκμκηαζ κα παναδμεμφκ ημ 2010 βεβμκυξ πμο εα 

αφλδζεζ ημκ VLGCs ζηυθμ έπμκηαξ 148 πθμία ιέπνζ ημκ Γεηέιανζμ ημο 2010.  Χζηυζμ, δέηα 

VLGCs εα έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ηα 25 έηδ ηδξ μζημκμιζηήξ ημοξ γςήξ έςξ ημ ηέθμξ ημο 2010 ηαζ 

ακ μζ πθμζμηηήηεξ δεκ πνμαμφκ ζε κέεξ παναββεθίεξ μ ζηυθμξ ακαιέκεηαζ κα ιεζςεεί.  ε αοηυ ημ 

ζδιείμ αλίγεζ κα ακαθενεέζ υηζ δεκ έπμοκ δμεεί παναββεθίεξ VLGCs ηα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα.  

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 31: World seaborne LPG Trade 2008 

 

Πδβή: Poten & Partners, LPG in World Trade 2009 – 2020  

 

ηζξ ανπέξ ημο 2010 μ παβηυζιζμξ LPG απμηεθείημ απυ 340 πθμία ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ  

7.7 mill cu m ιε επζπθέμκ 52 πθμία οπυ παναββεθία.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ Κίκα ηαζ δ Κμνέα 

ηονζανπμφκ ζηζξ παναββεθίεξ ιε πμζμζηυ 30% επί ημο παβηυζιζμο ζηυθμο εκχ μζ παναββεθίεξ 

ζηδκ Δονχπδ ακηζζημζπμφκ ζε πμζμζηυ επί ηδξ παβηυζιζαξ πςνδηζηυηδηαξ ηαηά 15%.  
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ΠΙΝΑΚΑ 15: LPG Carrier Market Summary 

 

Πδβή: Clarkson Research Services – Spring 2010 

 

 

5.4.2.  Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΩΝ LPG ΠΛΟΗΩΝ 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πηχζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ κευηηζζηςκ LPG πθμίςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

πηχζδ ζημοξ καφθμοξ επδνέαζε ανκδηζηά ηαζ ηδκ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ.  Δάκ 

ακαθμβζζημφιε ηαζ ηδκ ιζηνή ακαθμβία ιεηαλφ ηςκ απμζονεέκηςκ ηαζ ηςκ παναδμηέςκ πθμίςκ, 

ζαθχξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηά πενζεχνζα βζα αεθηίςζδ.  

Ακαθοηζηυηενα, υπςξ ηαζ ημ 2008, έηζζ ηαζ ημ 2009 ζδιεζχεδηε ιζηνή δναζηδνζυηδηα ζημκ 

ημιέα ημο ηθάδμο ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ VLGCs, ςζηυζμ, ιζα εη αοηχκ ήηακ αλζμζδιείςηδ 

ηαεχξ έκαξ κέμξ παίηηδξ εζζήθεε ζηδκ αβμνά
99

.  Πνυηεζηαζ βζα ηδκ εηαζνεία Stolt Nielsen δ 

μπμία ιέπνζ ηαζ ηδκ δεδμιέκδ εηείκδ ζηζβιή εζδζηεουηακ ζηδκ ιεηαθμνά πδιζηχκ πνμϊυκηςκ.  Ζ 

εκ θυβς εηαζνεία απέηηδζε ημ πθμίμ Althea Gas (82,500 cbm ημο 2003) απυ ηδκ Ηαπςκζηή 

πθμζμηηήηνζα εηαζνεία Kaiun ημκ Νμέιανζμ ημο 2009 ζηδκ ηζιή ηςκ $ 53m δ μπμία ζαθχξ ηαζ 

ακηζζημζπεί ζπεδυκ ζηα επίπεδα ηζιήξ εκυξ κευηηζζημο πθμίμο. 

Ζ δεφηενδ ζδιακηζηή αβμναπςθδζία ζημκ ηθάδμ ηςκ VLGCs ήηακ δ πχθδζδ ημο πθμίμο Berge 

Racine (81,600 cbm ηηίζεςξ 1985) απμ ημκ υιζθμ Bergesen (BW Gas) ζε εηαζνεία ηζκεγζηχκ 

εκδζαθενυκηςκ ζηδκ ηζιή ηςκ $ 12m. 

ημκ ηθάδμ ηςκ LGC δεκ οπήνλε ηαιιία αβμναπςθδζία ιυκμ δναζηδνζυηδηεξ απυζονζδξ, 

ιμθμκυηζ μζ ηζιέξ scrap ήηακ παιδθυηενεξ απυ ημ 2008). 

ηα πθμία ηδξ ιεζαίαξ ηαηδβμνίαξ (midsizes), δζαπζζηχζαιε ιυκμ δφμ ζοκαθθαβέξ.  Ζ πνχηδ 

αθμνά ηδκ πχθδζδ ημο πθμίμο Shetland (15,070 cbm ηηίζεςξ ημ 1981) απυ ημκ υιζθμ Ofer 

(Zodiac) ζηδκ Benelux Overseas.  Ζ δεφηενδ ζοκαθθαβή αθμνά ηδκ πχθδζδ δφμ αδεθθχκ 

πθμίςκ, Vidzeme ηαζ Kurzeme (20,700 cbm ηηίζεςξ ημ 1997) απυ ηδκ Latvian Shipping ζηδκ 

                                                             
99 BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets, ζεθ 62 
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ζβηαπμονζακή πθμζμηηήηνζα εηαζνεία Pacific Carriers ζηδκ ηζιή ηςκ $ 26.5m.  Αλίγεζ κα 

ακαθενεεί υηζ ημ 2006 δ πχθδζδ πθμίμο ηςκ πνμακαθενυιεκςκ βκςνζζιάηςκ έθηακε ημ πμζυ 

ηςκ $ 45m.   

Σέθμξ, δ ιεβαθφηενδ δναζηδνζυηδηα (δεηαπέκηε αβμναπςθδζίεξ) ζημκ ημιέα ηςκ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ ζδιεζχεδηε ζηα πθμία πςνδηζηυηδηαξ ηάης ηςκ 15,000cbm, ςζηυζμ, μζ ηζιέξ 

ήηακ παιδθυηενεξ ηαηά 25% εκ ζοβηνίζεζ ιε ημ 2008. 
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6 Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ LNG/LPG ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

6.1. Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ LNG ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ιεθέηδ ηδξ εηάζημηε καοηζθζαηήξ αβμνάξ πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ 

επζιένμοξ ακάθοζδ ηςκ ηάηςεζ ηιδιάηςκ πμο απανηίγμοκ ιζα καοηζθζαηή αβμνά: 

 

o Ζ καοθαβμνά ηαζ ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ 

o Ζ αβμνά ηςκ κευηεοηηςκ 

o Ζ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ 

o Ζ αβμνά ηδξ απυζονζδξ ηςκ πθμίςκ βζα scrap 

 

 

Έκα άθθμ ζδιακηζηυ ημιιάηζ πμο απανηίγεζ υπςξ ηαζ ηάεε καοηζθζαηή αβμνά, ηαζ ηδκ LNG 

αβμνά, είκαζ δ καοθαβμνά δ μπμία υιςξ εα ακαθοεεί ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ. 

 

Ακαιθζζαήηδηα, δ LNG καοηζθζαηή αβμνά δζαθένεζ ζε ιεβάθμ ααειυ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηζξ άθθεξ 

αβμνέξ πφδδκ οβνμφ θμνηίμο ηαεχξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ εκ θυβς αβμνά είκαζ θζβυηενμζ ηαζ μ 

ζηυθμξ δζαπεζνίγεηαζ απυ έκακ ελίζμο ιζηνυ ανζειυ LNG παναβςβχκ, εζζαβςβέςκ ηαζ 

ακελάνηδηςκ πθμζμηηδηχκ. 

 

Οζ καφθμζ ζηα ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα είκαζ ζοκοθαζιέκμζ ιε ηζξ οιθςκίεξ Αβμναπςθδζζχκ 

(Sales & Purchase Agreements) ηαζ δεκ ιεηααάθθμκηαζ ζδιακηζηά
100

.  Πανάβμκηεξ πμο καζ ιεκ 

επδνεάγμοκ ημοξ καφθμοξ αθθά υπζ ζε ιεβάθμ ααειυ, υζμκ αθμνά ηα ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα, 

είκαζ δ πνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ, ηαζ δ πςνδηζηυηδηα ηςκ LNG ηενιαηζηχκ ηαζ ζηαειχκ 

επακαενζμπμίδζδξ/επακαοβνμπμίδζδξ.  Ακηζεέηςξ, εκδεπυιεκεξ ιεηααμθέξ ζημοξ 

πνμακαθενυιεκμοξ πανάβμκηεξ επδνεάγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ημοξ καφθμοξ ηδξ spot αβμνάξ. 

 

ηδκ spot αβμνά, μζ καφθμζ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ LNG πθμίςκ βζα 

αναποπνυεεζιεξ ιεηαθμνέξ ηαζ απυ ηδκ πθεμκάγμοζα πςνδηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ζε 

ιαηνμπνυεεζια ζοιαυθαζα.  Ζ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ μδδβεί ζηδκ ιείςζδ ηςκ καφθςκ 

αθθά δ αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ ζε υνμοξ spot αολάκεζ ημοξ καφθμοξ. 

 

Σα παναδμζζαηά take or pay ζοιαυθαζα είπακ ζημπυ κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ 

αζθάθεζα ηδξ πνμζθμνάξ ιεηαθμνζηχκ οπδνεζζχκ αθθά ημ βεβμκυξ αοηυ δεκ πνυζδζδε ηδκ 

απαναίηδηδ εοεθζλία.  Ακαιθζζαήηδηα, δ απεθεοεένςζδ ηδξ αβμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο είπε ςξ 

απμηέθεζια ηδκ εθανιμβή ζοιαμθαίςκ ιε ζηυπμ ηδκ ελαζθάθζζδ εοεθζλίαξ, ημκ ακηαβςκζζιυ 

ςξ πνμξ ηα ηυζηδ ηαζ ηδκ ηζιμθυβδζδ. 

 

Οζ αθθαβέξ ζηδκ LNG αβμνά, ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ιζηνυηενδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ηαζ 

πενζζζυηενμ εοέθζηηςκ οιαμθαίςκ Αβμναπςθδζζχκ ζοκέααθε ζηδκ ζηαδζηαή αφλδζδ ηδξ 

γήηδζδξ εκχ δ πθεμκάγμοζα πςνδηζηυηδηα ζηα ενβμζηάζζα παναβςβήξ LNG ζοκέααθε ζηδκ 

πνμχεδζδ ηδξ spot ή αναποπνυεεζιδξ αβμνάξ. 

 

                                                             
100 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, σελ 3 
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Ακαιθζζαήηδηα, ημ ηυζημξ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ επδνεάγεζ ηδκ ηεθζηή ηζιή ημο 

ιεηαθενυιεκμο πνμσυκημξ.  Τπυ υνμοξ CIF (Cost Insurance Freight) μ πςθδηήξ αανφκεηαζ ιε ημ 

ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηαζ είκαζ ιζα ιέεμδμξ ελαζθάθζζδξ ηδξ αζθάθεζαξ ηδξ πνμζθμνάξ αθθά αοηυ 

ακαπυθεοηηα επζθένεζ ημ θεβυιεκμ risk premium ημ μπμίμ αολάκεζ ημοξ καφθμοξ.  Οζ παναβςβμί 

πμο πςθμφκ ζε υνμοξ CIF έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ιεζχζμοκ ημ νίζημ ηδξ ηζιήξ εκχ ζε υνμοξ 

FOB (Free On Board) μ αβμναζηήξ επζαανφκεηαζ ιε ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηαζ αοηυ επζηνέπεζ 

ηδκ επακαθμνά ημο θμνηίμο ζηα δζηά ημο εκαθθαηηζηά ηενιαηζηά υιςξ καζ ιεκ αοηυ ιεζχκεζ ηα 

ιεηαθμνζηά ηυζηδ αθθά μ αβμναζηήξ εηηίεεηαζ ζηδκ εκδεπυιεκδ αζηάεεζα ηδξ αβμνάξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ οπενπνμζθμνάξ πςνδηζηυηδηαξ. 

Σα επίπεδα ηςκ καφθςκ επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ ηενιαηζηχκ 

επακαενζμπμίδζδξ ηαζ οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο.  Ζ πθεμκάγμοζα πςνδηζηυηδηα ζηα εκ 

θυβς ηενιαηζηά δδιζμονβεί αοηυιαηα αολακυιεκδ γήηδζδ βζα πθμία ζηδκ spot αβμνά ηαζ 

ζοκεπχξ, εάκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ μ ανζειυξ ηςκ δζαεέζζιςκ πθμίςκ αοηυ εα αολήζεζ ημοξ 

καφθμοξ εκχ ακηίεεηα εα ιεζςεμφκ ακ οπάνπεζ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ. 

 

ηδκ αβμνά ηςκ καοπδβήζεςκ, ηα Αζζαηζηά καοπδβεία ηονζανπμφκ ζηζξ παναββεθίεξ LNG 

πθμίςκ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ καοπδβείςκ ζοκέααθε ζηδκ πηχζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ 

κευηεοηηςκ.  ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ηζιέξ καοπήβδζδξ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ γήηδζδ βζα 

ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ παβηυζιζα LNG καοπδβζηή πςνδηζηυηδηα είκαζ 

πενζμνζζιέκδ εκχ δ αολδιέκδ γήηδζδ βζα ηαηαζηεοή πθμίςκ δζαθμνεηζημφ ηφπμο ιπμνεί 

ηάθθζζηα κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ οπμπνμζθμνά LNG πθμίςκ ηαεχξ μζ παναββεθίεξ εηηεθμφκηαζ ζηα 

ίδζα επίπεδα ηζιχκ.  ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, μζ ηζιέξ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ LNG πθμίςκ 

αολάκμκηαζ ακαθμβζηά. 

 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ακ δ πνμζθμνά LNG πςνδηζηυηδηαξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ πςνδηζηυηδηα 

ηςκ ηενιαηζηχκ οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο ηυηε αοηυ ζοιαάθεζ ζηδκ πηχζδ ηςκ ηζιχκ 

ηςκ καφθςκ ηαζ ζηδκ άκμδμ ηςκ ηζιχκ scrap. 

 

Ζ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ LNG πθμίςκ είκαζ ζαθχξ πενζμνζζιέκδ
101

.  Σμ βεβμκυξ αοηυ 

μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδκ πενζμνζζιέκδ δναζηδνζυηδηα ηςκ LNG πθμίςκ ζε άθθεξ αβμνέξ.  Ζ 

ειθάκζζδ ηδξ spot αβμνάξ ζηδκ αβμνά ηςκ LNG ζαθχξ ηαζ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκακ πζμ 

εοέθζηημ ζηυθμ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ εκχ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ ακελάνηδημζ 

πθμζμηηήηεξ ιπμνμφκ πζμ εφημθα κα ηενδμζημπίζμοκ ζηδκ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ LNG 

εκχ μζ εζζαβςβείξ ηαζ ελαβςβείξ ιπμνμφκ κα επςθεθδεμφκ ηδκ εοεθζλία ηδξ εκ θυβς αβμνάξ. 

 

Πανάθθδθα, δ απυζονζδ LNG πθμίςκ βζα scrap είκαζ βεκζηά πενζμνζζιέκδ ηαεχξ ζοκδείγεηαζ 

ηα πθμία πμο δεκ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ειπμνζηά κα μδδβμφκηαζ ζε lay-up. 
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6.2  Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LNG 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ζζπφεζ υηζ δ πνμζθμνά ημο μπμζαδήπμηε πνμϊυκημξ ή οπδνεζίαξ είκαζ ημ 

πμζμζηυ πμο μ παναβςβυξ ιπμνεί κα δζαεέζεζ πνμξ πχθδζδ ζε ιζα δεδμιέκδ ηζιή βζα ιζα 

δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή.  Δπζπθέμκ, δ πνμζθμνά εηθνάγεζ ηδκ δζιενή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηςκ αβαεχκ ή οπδνεζζχκ πμο πνμζθένμκηαζ πνμξ πχθδζδ ηαζ ηδξ ηζιήξ υηακ υθμζ μζ 

οπυθμζπμζ πνμζδζμνζζηζημί πανάβμκηεξ παναιέκμοκ ζηαεενμί
102

. 

Δκ υρδ ηδξ ακςηένς βεκζηυηενδξ έκκμζαξ ηδξ πνμζθμνάξ, ιε ημκ υνμ πνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ 

εκκμμφιε ημ ζφκμθμ ηςκ ιεηαθμνζηχκ οπδνεζζχκπμο δζαηίεμκηαζ ζηδκ ιμκάδα ημο πνυκμο απυ 

ημ ζφκμθμ ηςκ οπάνπμκηςκ πθμίςκ
103

. 

Σα επίπεδα ηςκ καφθςκ ηαζ μ πανάβμκηαξ ημο πνυκμο είκαζ πμθφ ζδιακηζημί πανάιεηνμζ ηαεχξ 

μ καφθμξ είκαζ ακαθμβζηυξ ηαζ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ πνμζθενυιεκςκ 

ιεηαθμνζηχκ οπδνεζζχκ (ημκάγ ή ζφκμθμ ηςκ δζαεέζζιςκ πθμίςκ ζηδκ αβμνά)
104

. 

 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, μζ καοηζθζαηέξ αβμνέξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηνείξ επζιένμοξ αβμνέξ.  

Δζδζηυηενα, βίκεηαζ ακάθοζδ ηδξ αθμνάξ ηςκ αβμναπςθδζζχκ, ηδξ αβμνάξ ηδξ καοπήβδζδξ ηαζ 

ηδξ αβμνάξ απυζονζδξ scrap.  Τπάνπεζ επίζδξ ηαζ δ καοθαβμνά ηάεε ηφπμο ιεηαθμνζηήξ 

οπδνεζίαξ υπμο δ πνμζθμνά ηαζ δ γήηδζδ ζζμννμπμφκ ιέζς ηςκ επζπέδςκ ηςκ καφθςκ. 

 

Πανάθθδθα, μζ παίηηεξ ζε ηάεε καοηζθζαηή αβμνά είκαζ ζοκήεςξ μζ πθμζμηηήηεξ μζ μπμίμζ 

πνμζθένμοκ ηα πθμία ημοξ, μζ καοθςηέξ μζ μπμίμζ δζαεέημοκ ηα θμνηία ημοξ βζα εαθάζζζα 

ιεηαθμνά, ηα καοπδβεία πμο ηαηαζηεοάγμοκ ηα κέα πθμία, ηα δζαθοηήνζα ηα μπμία αβμνάγμοκ 

παθαζά πθμία βζα scrap ηαζ μζ καοθμιεζίηεξ μζ μπμίμζ θένκμοκ ζε επαθή πθμζμηηήηεξ ηαζ 

καοθςηέξ. 

 

Ακαιθζζαήηδηα μζ πθμζμηηήηεξ είκαζ μζ πζμ εκενβμί παίηηεξ ηαεχξ ζοιιεηέπμοκ ζε υθεξ ηζξ 

αβμνέξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ οπάνπεζ ιζα αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηςκ καοηζθζαηχκ αβμνχκ ηαεχξ 

βζα πανάδεζβια ακ αολδεμφκ μζ καφθμζ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ ηυηε εα αολδεεί ηαζ δ 

ηζιή ηςκ κευηηζζηςκ υπςξ ηαζ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ ακηίζημζπα
105

. 

 

ε ζοκέπεζα ηδξ ακςηένς ακάθοζδξ ηςκ καοηζθζαηχκ αβμνχκ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ υζα 

πνμακαθένεδηακ παναπηήνίγμοκ ηζξ αβμνέξ πφδδκ θμνηίςκ ηαζ πεηνεθαίμο αθθά δεκ ιπμνμφιε 

κα πμφιε πςξ εθανιυγμκηαζ πζζηά ζηδκ αβμνά ημο LNG ηαζ αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ δμιή ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ αβμνάξ.  Ακαθοηζηυηενα, ζηδκ αβμνά ημο LNG οπάνπμοκ ιαηνμπνυκζα 

ζοιαυθαζα υπμο ηα πθμία καοθχκμκηαζ βζα πνμκζηή πενίμδμ ηςκ 10 έςξ 20 εηχκ ηαζ έηζζ δεκ 

επζηνέπμοκ ζηδκ αβμνά scrap ηαζ ζηδκ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ κα ακεήζμοκ.  

Δπζπθέμκ, μζ πθμζμηηήηεξ δεκ ακηζιεηςπίγμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ δζαηφιακζδξ ηςκ ηζιχκ ηςκ 

καφθςκ ιζαξ ηαζ ηα ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα ημοξ πνμζδίδμοκ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα. 
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Οζ πθμζμηηήηεξ πμο πνμζθένμοκ ηζξ ιεηαθμνζηέξ ημοξ οπδνεζίεξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε 

πέκηε ηαηδβμνίεξ
106

: 

 

o Οζ πάνμπμζ LNG μζ μπμίμζ έπμοκ ηαζ ηδκ ζδζμηηδζία ηςκ πθμίςκ ηαζ ιεηαθένμοκ ημ δζηυ ημοξ 

θμνηίμ οπυ υνμοξ DES (Delivery Ex Ship).  Πεναζηένς, μ πςθδηήξ πανέπεζ ημ πθμίμ ηαζ δίκεζ 

εκημθέξ βζα ημ θζιάκζ εηθυνηςζδξ υπςξ έπεζ πνμηαεμνίζεζ μ αβμναζηήξ εκχ μ ηίκδοκμξ 

ιεηααζαάγεηαζ απυ ημκ πςθδηή ζημκ αβμναζηή. 

o Οζ αβμναζηέξ LNG μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ ζδζμηηδζία ηςκ πθμίςκ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο LNG ζε 

υνμοξ FOB (Free On Board).  ε υνμοξ FOB, μ αβμναζηήξ έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εφνεζδξ ημο 

πθμίμο ηαζ μ ηίκδοκμξ ιεηααζαάγεηαζ απυ ημκ πςθδηή ζημκ αβμναζηή απυ ηδκ ζηζβιή πμο ημ 

πθμίμ λεηζκά ηδκ θυνηςζδ
107

. 

o Ακελάνηδημζ πθμζμηηήηεξ ιε ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα 

o οιιεηέπμκηεξ ζε LNG projects μζ μπμίμζ έπμοκ πνυζααζδ ζε LNG πάνμπμοξ ςξ ιέημπμζ ή 

βεκζηά έπμοκ πνυζααζδ ζηδκ αβμνά ιέζς εθέβπμο ή δζαπείνζζδξ LNG ηενιαηζηχκ. 

o Ακελάνηδημζ πθμζμηηήηεξ μζ μπμίμζ δεκ έπμοκ ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα αθθά 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ spot αβμνά. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 32: Owners of the World Fleet 

 

Πδβή: “LNG Markets, Liquidity & Globality”, Cass Business School, CITY of London 

 

 

ε αοηυ ημ ζδιείμ αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ μ LNG ζηυθμξ ακήηεζ ζε ιζα ιεζρδθία πθμζμηηδηχκ 

βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ηαζ ηδκ πενζμνζζιέκδ δμιή ηδξ αβμνάξ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηδκ αβμνά 

πεηνεθαίμο. 
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6.3. Ζ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LNG 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ γήηδζδ βζα εαθάζζζεξ ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ γήηδζδ 

βζα εκ θυβς αβαεά πμο γδηάηαζ κα ιεηαθενεμφκ.  Γζα ημκ θυβμ αοηυ ζζπφεζ υηζ δ γήηδζδ 

ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ είκαζ πανάβςβμξ βζαηί δδιζμονβείηαζ ηαζ ελανηάηαζ απυ ημ δζεεκέξ 

ειπυνζμ
108

. 

Ακαιθζζαήηδηα, δ γήηδζδ βζα εαθάζζζεξ οπδνεζίεξ είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ παβηυζιζα 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ημ δζεεκέξ ειπυνζμ.  Ζ γήηδζδ βζα οπδνεζίεξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ 

πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ γήηδζδ βζα θοζζηυ αένζμ ςξ οπμηαηάζηαημ ημο πεηνεθαίμο ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ αζμιδπακία, ηονίςξ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ.  Σμ επίπεδμ ημο εαθάζζζμο 

ειπμνίμο ημο LNG ηαεμνίγεζ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ πθμίςκ πμο πνέπεζ κα απαζπμθμφκηαζ 

πνμηεζιέκμο κα ζηακμπμζεί ημ εηάζημηε επίπεδμ ηδξ γήηδζδξ
109

.  Έηζζ υηακ δ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ είκαζ ηαπφηαηδ ηυηε αολάκμκηαζ ηαζ μζ ακάβηεξ ηδξ αζμιδπακίαξ βζα πνχηεξ φθεξ άνα 

αολάκεηαζ ηαζ δ γήηδζδ βζα εαθάζζζα ιεηαθμνά ηςκ αβαεχκ. 

Δπζπθέμκ, ιαηνμπνυκζα, δ γήηδζδ πςνδηζηυηδηαξ παναημθμοεεί ηζξ πμζμηζηέξ ηαζ δζαενςηζηέξ 

ελεθίλεζξ ημο εαθάζζζμο ειπμνίμο.  Ζ ηαιπφθδ ηδξ είκαζ ακμδζηή αθθά δεκ ηζκείηαζ ηαη‟ ακάβηδ 

πανάθθδθα πνμξ ηδκ ηαιπφθδ ημο δζεεκμφξ ειπμνίμο.  Γδθαδή, μ νοειυξ ιεηααμθήξ ηδξ 

γήηδζδξ πςνδηζηυηδηαξ δεκ είκαζ ζζυπμζμξ ιε ημκ νοειυ αφλδζδξ ημο εαθάζζζμο ειπμνίμο.  Θα 

είκαζ ζζυπμζμζ ιυκμ υηακ μζ θμζπμί πνμζδζμνζζηζημί πανάβμκηεξ ηδξ γήηδζδξ (π.π. δζακουιεκδ 

απυζηαζδ, ζδζυηδηεξ ηςκ θμνηίςκ ηηθ) παναιέκμοκ αιεηάαθδημζ (ceteris paribus)
110

. 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ γήηδζδ βζα LNG πθμία είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ηαζ ιε ιε ηδκ αολακυιεκδ 

πςνδηζηυηδηα ηςκ ηενιαηζηχκ οβνμπμίδζδξ ηαζ επακαενζμπμίδζδξ ημο θοζζημο αενίμο
111

.  Σα 

ηεθεοηαία πνυκζα πμθθμί κέμζ παίηηεξ έπμοκ επεκδφζεζ ζημκ ημιέα ηςκ LNG ηαζ ζηα ενβμζηάζζα 

οβνμπμίδζδξ ηαζ επακαενζμπμίδζδξ ηαζ ηαεχξ έπμοκ ιεζςεεί ζδιακηζηά ηαζ ηα ηυζηδ ζε υθδ ηα 

ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ημο θμνηίμο ήηακ ακαιεκυιεκμ κα εεςνδεεί 

ακηαβςκζζηζηυ ημ πνμζυκ.  Δπζπνυζεεηα ακοζδπίεξ βζα εφνεζδ κέςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ 

ζοκέααθακ ζδιακηζηά ζηδκ γήηδζδ βζα θοζζηυ αένζμ άνα ζοκεπχξ ηαζ ζηδκ γήηδζδ βζα ηδκ 

εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο
112

. 

Ζ LNG καοηζθία ακηζπνμζςπεφεζ ημ 25 – 30% ηδξ εθμδζαζηζηήξ αθοζίδαξ ημο θμνηίμο ηαζ 

ηαεχξ δ γήηδζδ βζα LNG ηαζ ηαηακάθςζδ έπμοκ αολδεεί ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ςξ απμηέθεζια 

αολήεδηε ηαζ δ γήηδζδ βζα LNG πθμία. Αοηή δ δοκαιζηή ηδξ αβμνάξ έπεζ μδδβήζεζ ζε κέεξ 

ηεπκζηέξ ζηδκ καοηζθζαηή δναζηδνζυηδηα υπςξ θ.π. δ πνήζδ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ LNG πθμίςκ 
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& Σγέζ Δθθάξ, ζεθ 366 
109 McConville J., 1999, ” Economics of Maritime Transport (Theory and practise)”, London, 

Witherby 
110 Δθ. Γεςνβακηυπμοθμξ – Γ.Π. Βθάπμξ, «Ναοηζθζαηή Οζημκμιζηή», Πεζναζάξ 2003, Δηδυζεζξ Σγέζ 

& Σγέζ Δθθάξ, ζεθ 391 
111 G. Ranawake, A. Souse, “Financing LNG Ships”, 2005, ζεθ 4 
112 ONBOARD, OSM newsletter, 2/2006, ζεθ 4 
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ςξ πχνμζ επακαενζμπμίδζδξ ημο θμνηίμο (floating regasification vessels), ιεβαθφηενδ 

πςνδηζηυηδηα ζηα πθμία βζα επίηεολδ μζημκμιζχκ ηθίιαηαξ η.α.
113

 

Δπζπνυζεεηα, δ ιαηνμπνυκζα θφζδ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηα ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα πνμζδίδμοκ 

ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ δ εκ θυβς αβμνά δεκ επδνεάζηδηε 

ζδιακηζηά απυ ηδκ πνυζθαηδ πνδιαημπζζηςηζηή ηνίζδ.  Δκδεπμιέκςξ κα οπήνλε ιζα 

ηαεοζηένδζδ ζηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ LNG projects ηαζ έηζζ ηα πθμία πμο εα απαζπμθμφκηακ ζε 

αοηά είηε δναζηδνζμπμζήεδηακ ζηδκ spot αβμνά είηε ηέεδηακ ζε αδνάκεζα
114

.  Χζηυζμ, δ 

πθεζμρδθία ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα ηαζ ακ ηαζ ηα 

ηένδδ είκαζ πθέμκ μνζαηά ηαεχξ έπμοκ αολδεεί ηα θεζημονβζηά έλμδα ηςκ πθμίςκ ζε ζφβηνζζδ 

ιε ημ 3% πμο ζοκήεςξ δζαπναβιαηεφεηαζ ζηζξ καοθχζεζξ. 

 

 

6.4 ΣΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΖΝ LNG ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

6.4.1.  ΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΖΝ LNG ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηα LNG πθμία απαζπμθμφκηαζ οπυ ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα βεβμκυξ πμο 

ακηζηαημπηνίγεζ ηα ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα πμο ζοκάπημκηαζ ιεηαλφ πςθδηχκ ηαζ αβμναζηχκ 

LNG.  Ο πνμμνζζιυξ, δ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ ηαζ δ ηαπφηδηα ημο πθμίμο πνμηαεμνίγμκηαζ ζηα 

time charter καοθμζφιθςκα ηα μπμία μ πθμζμηηήηδξ έπεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα δζαηδνεί 

πνμηεζιέκμο βζα ηδκ μιαθή ζοκέπζζδ ηςκ ζοιαμθαίςκ.  Ο ααζζηυξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ 

ημ επίπεδμ ημο καφθμο είκαζ μ ανζειυξ ηςκ LNG πθμίςκ πμο απαζπμθείηαζ ζηδκ αβμνά αθθά ηαζ 

αοηυξ ελανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηαζ ηδκ δναζηδνζυηδηα ηςκ LNG projects
115

. 

Πανάθθδθα, ιαηνμπνυεεζια ζοιαυθαζα ζηδκ LNG καοηζθία δζεονφκμκηαζ υζμ δζεονφκμκηαζ ηαζ 

μζ οιθςκίεξ Αβμναπςθδζζχκ LNG (Sales & Purchase Agreements).  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ζηδκ 

αβμνά ημο θοζζημφ αενίμο, ζε υθα ηα ζηάδζα παναβςβήξ ηαζ δζάεεζδξ ημο αβαεμφ ηα ζοιαυθαζα 

είκαζ ηαηελμπήκ ιαηνμπνυκζα ηαηά ηνυπμ χζηε κα δζαζθαθίγμκηαζ ηα ιεβάθα επεκδοηζηά νίζηα 

ηαζ ηα ακαιεκυιεκα ηένδδ
116

. 

Πεναζηένς, ηαηά ηδκ δζαδεδμιέκδ εθανιμβή ηςκ ιαηνμπνυκζςκ καοθμζοιθχκςκ ςξ ημζκή 

πναηηζηή, ηα LNG πθμία δναζηδνζμπμζμφκηαζ απμηθεζζηζηά ζε ζοβηεηνζιέκεξ αβμνέξ (dedicated 

vessels) ιε ηδκ οπμπνέςζδ κα ιεηαθένμοκ ηδκ ιέβζζηδ πμζυηδηα θμνηίμο ζφιθςκα ιε ηζξ 

εκημθέξ ημο αβμναζηή.  Αοηυ έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα ιδκ οπάνπμοκ δζαεέζζια πθμία βζα ηδκ 

                                                             
113 Oil & Gas, “LNG shipping Asia 2008”, 

http://www.iqpc.com/ShowEvent.aspx?id=98632&langtype=1033 
114

 http://shipchartering.blogspot.com/2009/03/optimistic-outlook-for-lng-shipping.html 
115

 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 24 
116

 P. G. Athanasopoulos, “International LNG Trade, The Emergence of a short-term Market”, M. 

Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National Technical University of Athens, 2004, ζεθ 
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ιεηαθμνά άθθςκ θμνηίςκ αηυια ηαζ υηακ έπμοκ παναδμεεί μζ πμζυηδηεξ ημο θμνηίμο αάζεζ 

ζοιαμθαίμο
117

. 

Σα κέα ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα απαζημφκ ηδκ εηιεηάθθεοζδ κευηηζζηςκ πθμίςκ ηαζ αοηή δ 

ηαηηζηή μδήβδζε ζε ιζα ζπεηζηά ιδ εοέθζηηδ δζάνενςζδ ημο LNG ζηυθμο. 

 

6.4.2.  ΣΑ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΣΖΝ LNG ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Σα αναποπνυεεζια ζοιαυθαζα ζηδκ LNG καοηζθία πνμέηορακ ηονίςξ απμ ηδκ ακαδυιδζδ ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ ηςκ αζμιδπακζχκ θοζζημφ αενίμο ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαζ ζημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ.  Ο ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ εκ θυβς ακαδυιδζδξ ήηακ δ ηυκςζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ηαζ δ 

δζεφνοκζδ ηδξ αβμνάξ δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα ζημοξ πςθδηέξ ηαζ ζημοξ αβμναζηέξ κα έπμοκ 

άιεζδ δζαπναβιάηεοζδ πςνίξ ημκ ιμκμπςθζαηυ έθεβπμ εκυξ ειπμνζημφ ιεηαθμνέα. 

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ζημ πανεθευκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ θμνηίμο ιεηαθένεδηακ ιέζς 

αναποπνυεεζιςκ ζοιαμθαίςκ.  Απυ ημ 1998 ηαζ έπεζηα, ιε ηδκ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα θοζζηυ 

αένζμ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ, δ spot LNG αβμνά ήηακ ιυθζξ ημ 12% ηδξ ζοκμθζηήξ 

δζαηίκδζδξ ημο θμνηίμο
118

. ηδκ ζοκέπεζα, δ spot αβμνά δεκ θεζημφνβδζε ζηακμπμζδηζηά ηα έηδ 

2004 ηαζ 2005 ηαεχξ ήηακ ζε ακαθμβία ιζηνυηενδ ημο 10% ηαζ αοηυ δεκ ήηακ ελαζηίαξ ημο 

επζπέδμο ηδξ γήηδζδξ αθθά ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ζδίςξ θυβς ηδξ ηαεοζηένδζδξ ζηδκ πανάδμζδ 

κέςκ LNG projects. 

Οοζζαζηζηά, δ δναζηδνζμπμίδζδ ζηδκ spot αβμνά ειθακίγεηαζ υηακ δ γήηδζδ βζα εαθάζζζα 

ιεηαθμνά θμνηίμο λεπενκά ηδκ πνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ηαζ υηακ μζ ιεηαθμνείξ εέθμοκ κα 

επςθεθδεμφκ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ζηζξ ηζιέξ ηςκ καφθςκ
119

.  Σα αναποπνυεεζια ζοιαυθαζα 

απμηεθμφκ πενίπμο ημ 10% ηςκ ζοιθςκζχκ ζηδκ αβμνά ηαζ ζφιθςκα ιε πνμαθέρεζξ, ημ 

πμζμζηυ αοηυ εκδέπεηαζ κα αολδεεί ζε 20 – 30% ιέπνζ ημ 2020. 

Πεναζηένς, ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ αναποπνυεεζιςκ καοθμζοιθχκςκ 

είκαζ έκα γήηδια πζμ πενίπθμημ.  Ακαθοηζηυηενα, μζ καφθμζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ πνμζθμνά ηαζ 

ηδκ γήηδζδ βζα εαθάζζζα ιεηαθμνά LNG ηαζ εζδζηυηενα απυ ηα δζαεέζζια πθμία πμο ιπμνμφκ 

κα απαζπμθδεμφκ ζηδκ spot αβμνά.  Ζ πνμζθμνά ζε αναποπνυεεζιμοξ υνμοξ ελανηάηαζ απυ ημκ 

ανζειυ ηςκ πθμίςκ πμο δεκ δναζηδνζμπμζμφκηαζ οπυ ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα εκχ δ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ελανηάηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ δθζηία ηαζ ηα ηεπκζηά 

παναπηδνζζηζηά ημοξ
120

.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ δμιή ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ζοιθςκζχκ δοζπεναίκεζ 

ηδκ εκαθθαηηζηή πνήζδ ηςκ πθμίςκ δ μπμία είκαζ εθζηηή ιυκμ υηακ οπάνπεζ οπενπνμζθμνά 

πςνδηζηυηδηαξ.  Αοηυ οπμκκμεί υηζ δ αβμνά LNG ιμζάγεζ ιε ηδκ αβμνά ημο πεηνεθαίμο ηαζ 

ηαοηυπνμκα υηζ οπάνπεζ ιζα ηαεζενςιέκδ αβμνά LNG υπμο ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ 

ελζζμννμπμφκ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ.  Αοηή δ αβμνά μοζζαζηζηά οπάνπεζ 

αθθά ζε ακηίεεζδ ιε άθθεξ αβμνέξ πφδδκ οβνμφ ηαζ πφδδκ λδνμφ θμνηίμο, βζαηί ζοβηνζηζηά δ 

                                                             
117 P. G. Athanasopoulos, “International LNG Trade, The Emergence of a short-term Market”, M. 

Sc. Marine & Ocean Technology & Science, National Technical University of Athens, 2004, ζεθ 
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118
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119 G. Ranawake, A.R. Sousa, “Financing LNG ships”, 2005, ζεθ 6 
120 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 25 
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αβμνά LNG ηαζ μ ζηυθμξ είκαζ πενζμνζζιέκδ.  Δλάθθμο, δ επέκδοζδ ζε LNG πθμία είκαζ 

πενζζζυηενμ εκηάζεςξ ηαθαθαίμο ζε ζφβηνζζδ ιε ηα δελαιεκυπθμζα πεηνεθαίμο ηαζ ηαεχξ 

ελαζεεκεί δ έηιεηάθθεοζδ ημο πθμίμο οπυ ιαηνμπνυκζεξ ζοκεήηεξ ηυζμ πενζζζυηενμζ ηίκδοκμζ 

νίζημο εβηοιμκμφκ βζα ημκ πθμζμηηήηδ. 

Χζηυζμ, ηδκ δοκαηυηδηα βζα εκαζπυθδζδ ζηδκ spot αβμνά έπμοκ ηονίςξ μζ ιεβάθεξ 

πθμζμηηήηνζεξ εηαζνείεξ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ αβμνά πεηνεθαίμο, μζ πθμζμηηήηεξ πμο εέθμοκ κα 

επςθεθδεμφκ απυ ηδκ spot αβμνά, έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ζδιακηζηέξ πνδιαημμζημκμιζηέξ 

πζέζεζξ ηαζ ααεααζυηδηα. 

 

6.4.3.  Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΤΜΒΟΛΑΗΩΝ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΣΩΝ ΝΑΤΛΩΝ ΣΖΝ LNG ΑΓΟΡΑ 

Ο ηφπμξ ημο ζοιαμθαίμο πμο ζοκάπηεηαζ βζα ηδκ πχθδζδ ημο LNG επζδνά ζηδκ δζαιυνθςζδ 

ημο ιεηαθμνζημφ ηυζημοξ ηαζ ζηδκ ηεθζηή ηζιή ημο πνμϊυκημξ
121

.  Τπυ υνμοξ C.I.F. μ πςθδηήξ 

επζαανφκεηαζ ιε ημ ηυζημξ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ αθθά ηαζ ιε ηδκ αζθάθζζδ ημο θμνηίμο.  

ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ μ πςθδηήξ γδηά έκα επζπνυζεεημ πμζυ (premium) ηαζ αοηυ μδδβεί ζε 

ορδθυηενμ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ.  Σμ εκ θυβς επζπνυζεεημ πμζυ γδηάηαζ χζηε μ πςθδηήξ κα είκαζ 

ηαθοιιέκμξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιδ δζαεεζζιυηδηαξ πθμίμο ή υηακ οπάνπμοκ ιδ ακαιεκυιεκα 

ηυζηδ ζηδκ αζθάθζζδ ηαζ ζηα ιεηαθμνζηά ηυζηδ.   

Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ δζαθςκία ιεηαλφ πςθδηή ηαζ αβμναζηή μ 

πςθδηήξ ιπμνεί κα ζηναθεί ζε άθθμκ πςθδηή ακηζιεηςπίγμκηαξ ηαηά αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ νίζημ 

ηδξ ηζιήξ.  Δπζπθέμκ, μ έθεβπμξ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ πμο δζαηαηέπεηαζ απυ ημκ πςθήηδ 

ιπμνεί ηάθθζζηα κα απμαεί εζξ υθεθμξ ημο ζημ ηέθμξ ηδξ ζφκαρδξ ημο ζοιαμθαίμο ηαεχξ 

ιπμνμφκ κα ακαγδηήζεζ κέμοξ πεθάηεξ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα επεκδφζεζ λακά ζε πθμίμ.  Καηά 

αοηυκ ημκ ηνυπμ αολάκεηαζ δ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο ηαζ ηαοηυπνμκα ιεζχκεηαζ ημ εαθάζζζμ 

ιεηαθμνζηυ ηυζημξ. 

οιπεναίκμοιε πςξ οπυ υνμοξ C.I.F. οπάνπεζ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα βζα ημκ πςθδηή.  Δίκαζ 

βεβμκυξ πςξ πχνεξ υπςξ δ Ηαπςκία ηαζ δ Κμνέα βζα πανάδεζβια δεκ δζαεέημοκ ζδιακηζηυ 

δίηηομ αβςβχκ δ εζζαβςβή LNG ζηζξ πχνεξ αοηέξ βίκεηαζ ιε εαθάζζζα ιεηαθμνά.  οκεπχξ, δ 

αζθάθεζα ηδξ πνμιήεεζαξ πνμέπεζ πενζζζυηενμ απυ ημ ηυζημξ ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ ζηζξ πχνεξ 

αοηέξ ηονζανπμφκ ηα C.I.F. ζοιαυθαζα. 

Παν‟ υθα αοηά πμθθμί αβμναζηέξ πνμηζιμφκ κα αβμνάγμοκ ημ θμνηίμ οπυ υνμοξ F.O.B.  Τπυ 

αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, δ εοεθζλία πνμβναιιαηζζιμφ ημο πθμίμο δίδεηαζ αοηυιαηα ζημκ αβμναζηή μ 

μπμίμξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα ιεηαπχθδζδξ ημο θμνηίμο ή αθθαβήξ ηςκ θζιέκςκ 

θμνημεηθυνηςζδξ.  Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ εζζαβςβείξ LNG ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ 

ημο θμνηίμο δζαπεζνίγμκηαξ ημ ιεηαθμνζηυ ηυζημξ.  Χζηυζμ ακαθαιαάκμοκ μζ ίδζμζ ηδκ αβμνά 

πθμίμο ηαζ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ υθμοξ ημοξ επενπυιεκμοξ ηζκδφκμοξ ζε πενζπηχζεζξ 

ζδιακηζηχκ ιεζχζεςκ ηςκ καφθςκ ή υηακ οπάνπεζ οπμπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ.  
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6.5  ΣΟ ΚΟΣΟ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ LNG 

Ζ ααζζηή δζάηνζζδ ημο ηυζημοξ ηδξ εάθαζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG αθμνά ηζξ δαπάκεξ ηαλζδίμο 

(voyage costs) ηαζ ηα θεζημονβζηά έλμδα (operational costs)
122

.  Σα θεζημονβζηά ηυζηδ είκαζ ιδ 

δζαπναβιαηεφζζια, πνμηφπημοκ απυ ηδκ θεζημονβία ημο πθμίμο ηαζ εεςνμφκηαζ ζηαεενά έλμδα 

(θ.π. δ ιζζεμδμζία ημο πθδνχιαημξ, δ αζθάθζζδ, δ ζοκηήνδζδ, μζ επζζηεοέξ, ηα θζπακηζηά η.α.).  

Απυ ηα θεζημονβζηά ηυζηδ,  εηείκα πμο είκαζ ηα ορδθυηενα είκαζ δ ιζζεμδμζία ημο πθδνχιαημξ. 

Σα έλμδα ηαλζδίμο πενζθαιαάκμοκ ηα έλμδα ηαοζίιςκ, ηα θζιεκζηά έλμδα, ηα ηυζηδ δζέθεοζδξ 

δζςνφβςκ η.α.  αθχξ ηαζ πνμζδζμνίγμκηαζ εη ηςκ πνμηένςκ ηαεχξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ 

εαθάζζζεξ δζαδνμιέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα θζιάκζα πνμζέββζζδξ, ηα ηυζηδ αοηά πνμτπμθμβίγμκηαζ.  

Σμ ιεβαθφηενμ ηυζημξ είκαζ ηα ηαφζζια ζοιπεναθαιαάκμκηαξ ηαζ ημ πμζμζηυ ελάηιζζδξ ημο 

θοζζημφ αενίμο
123

 ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ απυ ηοπυκ δζαννμέξ ηαζ ζοκήεςξ ημ πμζμζηυ αοηυ 

ζζμδοκαιεί ιε 0,1 – 0,15% διενδζίςξ
124

. 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ δ ζηαδζαηή ιείςζδ ζημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ημο LNG ηα ηεθεοηαία 15 

πνυκζα ζοκέααθε ζδιακηζηά ζηδκ δζεφνοκζδ ηδξ LNG αβμνάξ
125

.   

 

 

ημκ αηυθμοεμ πίκαηα, παναηίεμκηαζ εκδεζηηζηά ηα ηυζηδ ιεηαθμνάξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ 

εαθάζζζεξ δζαδνμιέξ: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 16: LNG transportation cost on specific routes 

ROUTE TRANSPORTATION COST ($MMBtu) 

ABU DHABI - JAPAN $ 0,98 

ALGERIA - COVE POINT $ 0,60 

EGYPT - LAKE CHARLES $ 0,90 

QATAR - LAKE CHARLES $ 1,50 

QATAR - JAPAN $ 0,94 

NIGERIA - US GULF $ 0,94 
            

            Πδβή: Potten & Partners, “LNG Market Report”, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
122

 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, σελ 26 
123

 S. Alavi, “LNG tanker market report”, DVB Research & Strategic Planning, 2003 
124

 www.tractebel.com  
125

 K.E. Rosendahl, E.L. Sagen, “The global LNG Market – Will transport cost reduction lead to lower 
prices?”, Discussion papers No. 523, 2007, Statistics Norway, Research Department, σελ 3 

http://www.tractebel.com/
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 33:  LNG freight & terminalling costs highly dependent on volumes and port 

locations 

 

 
Πδβή: Intelligent Energy Executive Agency on behalf of the European Commition – The MAGALOG Project 

 

 

 

 

6.6  Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΧΝ LNG ΠΛΟΗΧΝ  
 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ζζπφεζ υηζ μζ ηζιέξ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ ζοιααδίγμοκ ιε ηζξ 

εηάζημηε ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ
126

.  Γζα πανάδεζβια εάκ οπάνπεζ φθεζδ ζηδκ αβμνά είκαζ 

ακαπυθεοηημ κα είκαζ ιεζςιέκεξ ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ πθμίςκ ηαζ μζ πθμζμηηήηεξ κα ακαβηάγμκηαζ κα 

πνμααίκμοκ ζε πςθήζεζξ ηςκ πθμίςκ ημοξ εάκ οπάνπμοκ πζέζεζξ πνδιαημνμχκ ηαζ έθθεζρδ 

νεοζηυηδηαξ. 

 

Πανάθθδθα υζμ ιεβαθφηενδ δ δθζηία ηςκ πθμίςκ ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ ηαζ δ αλία ημοξ εκχ ηα 

πθμία ιεβάθδξ δθζηίαξ έπμοκ παιδθυ ηυζημξ απυηηδζδξ θυβς ηδξ πενζμνζζιέκδξ μζημκμιζηήξ 

ημοξ γςήξ
127

.  Δλάθθμο βζα έκα πθμίμ ιεβάθδξ δθζηίαξ απαζημφκηαζ ιεβαθφηενα ηυζηδ 

ζοκηήνδζδξ. 

 

Όζμκ αθμνά ηα LNG πθμία, υπςξ πνμακαθένεδηε, δ εκ θυβς αβμνά είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ 

ηαζ βζ‟ αοηυ δεκ οπάνπμοκ πμθθά δζαεέζζια ζημζπεία βζα ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηζιχκ ηςκ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ LNG πθμίςκ. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ ημ 1988 δφμ LNG πθμία 

πςνδηζηυηδηαξ 122,225 cm πςθήεδηακ έκακηζ $ 22m ηαζ ηα ίδζα πθμία ιεηαπςθήεδηακ ημ 1992 

ζε ηζιή $ 13m
128

.  

 

Σμ βεβμκυξ υηζ δ ζπεηζηή αβμνά δεκ άκεδζε μθείθεηαζ ηαζ ζημκ πενζμνζζιέκμ ανζειυ ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ LNG αβμνά αθθά ηαζ ζηδκ ζφκεεζδ ηδξ αβμνάξ καοπήβδζδξ ηαηά ηδκ 

                                                             
126 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 44 
127 Ε. Γεςνβακηυπμοθμξ, Γ.Π. Βθάπμξ, «Ναοηζθζαηή Οζημκμιζηή», Πεζναζάξ 2003, Δηδυζεζξ Σγέζ & 

Σγέζ Δθθάξ, ζεθ 93 
128 www.lngoneworld.com  

http://www.lngoneworld.com/
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μπμία μζ παναββεθίεξ πθμίςκ δίδμκηακ εθυζμκ είπε ηαημπονςεεί έκα ζοιαυθαζμ πχθδζδξ LNG.  

ηα παναδμζζαηά ζοιαυθαζα είκαζ ζοκήεςξ πνμοπυεεζδ δ θεζημονβία κευηηζζημο πθμίμο. 

 

Πανάθθδθα, ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ πενζμνζζιέκδ δθζηία ηςκ πθμίςκ LNG ηαεχξ είκαζ 

ζφκδεεξ ημ πέναξ ηδξ μζημκμιζηήξ ημοξ γςήξ κα ζοιααδίγεζ ιε ημ πέναξ ηςκ ζοιαμθαίςκ.  

οκεπχξ, πνμηεζιέκμο βζα ηδκ ακακέςζδ ηςκ ζπεηζηχκ ζοιαμθαίςκ, δίδμκηαζ κέεξ παναββεθίεξ 

βζα καοπήβδζδ ηαζ ζπάκζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαπεζνζζιέκα πθμία
129

. 

 

Χζηυζμ, ιζα ιζηνή ζπεηζηά δναζηδνζυηδηα ζηδκ αβμνά ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ LNG πθμίςκ 

ζδιεζχεδηε ιεηά ηδκ δεηαεηία ‟90 θυβς ηδξ ζπεηζηήξ εκαζπυθδζδξ ηςκ πθμίςκ ηαζ ζηδκ spot 

αβμνά
130

.  Συηε εεςνήεδηε υηζ δ μζημκμιζηή γςή ηςκ LNG πθμίςκ ιπμνεί κα είκαζ έςξ ηαζ 40 

πνυκζα μπυηε ήηακ εθζηηή ζπεηζηά δ πνήζδ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ, ηονίςξ υιςξ ζηδκ spot 

αβμνά.  Δπζπνυζεεηα, ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο δεκ οπάνπεζ πθέμκ ζοκεπχξ 

μζ ηίκδοκμζ βζα ημκ πθμζμηηήηδ εα αθμνμφκ ιυκμ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ζηα επίπεδα ηςκ καφθςκ. 

 

Δκδεπμιέκςξ, εάκ ηα πμζμζηά δναζηδνζμπμίδζδξ ζηδκ spot αβμνά αολδεμφκ ηα επυιεκα έηδ μ 

ζηυθμξ ηςκ ιεηαπεζνζζιέκςκ πθμίςκ εα ιπμνεί κα απμηηήζεζ πενζζζυηενδ εοεθζλία. 

 

 

 

 

6.7.  Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΖ ΑΠΟΤΡΖ ΣΧΝ LNG ΠΛΟΗΧΝ ΓΗΑ SCRAP  

 

Γεκζηά έκαξ πθμζμηηήηδξ θαιαάκεζ ηδκ απυθαζδ κα απμζφνεζ ημ πθμίμ ημο βζα scrap εηηζιχκηαξ 

ηαζ ζοβηνίκμκηαξ ηα ιεθθμκηζηά ηένδδ πμο εα ημο απμθένεζ ημ πθμίμ αοηυ ιε ημ ηυζημξ 

θεζημονβίαξ ημο
131

.  Δάκ απμθαζίζεζ κα ζοκεπίζεζ κα θεζημονβεί ημ πθμίμ, εα πνέπεζ κα 

θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα ηυζηδ ηςκ επαηυθμοεςκ επζεεςνήζεςκ ηαζ ζδίςξ ηδξ πέιπηδξ εζδζηήξ 

επζεεχνδζδξ δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ υηακ ημ πθμίμ ζοιπθδνχζεζ ηα 25 έηδ γςήξ. 

 

ηδκ αβμνά ημο LNG, υηακ μζ παβηυζιζεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ είκαζ δοζζμίςκεξ ιε άιεζδ 

επίπηςζδ ζηα επίπεδα ηςκ καφθςκ, μζ πθμζμηηήηεξ ζοκδείγμοκ κα εέημοκ ζε πθμία ημοξ ζε lay-

up ακηί  κα πνμαμφκ ζε πχθδζδ ή scrap.
132

  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ ορδθήξ πμζυηδηαξ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ LNG πθμίςκ ακηζζημζπεί ζε ορδθέξ ηζιέξ scrap, ςζηυζμ, 

υζμ ηαζ είκαζ βεκζηά απμδεηηή δ ακςηένα δήθςζδ, δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ πδβέξ ηζιχκ scrap 

βζα κα κα ηδκ δζηαζμθμβήζμοκ. 

 

Δπηά LNG πθμία πςνδηζηυηδηαξ άκς ηςκ 50,000 cm ηαζ ηέζζενα ηάης ηςκ 50,000 cm έπμοκ 

μδδβδεεί ζε scrap απυ ημ 1965 ζφιθςκα ιε ημκ ηάηςεζ πίκαηα. 

 

 

 

                                                             
129

 J. Jensen, “Global LNG Markets”, Oxford Institute for Energy Studies, 2004, Oxford Alen Press 
130 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 47 
131 European Commission, Directorate-General Energy & Transport, “Oil Tanker phase out and the 

ship scrapping industry”, 2004, ζεθ 45 
132 G. H. Dretakis, “The four LNG Shipping Markets”, Cass Business School, CITY, 2005, ζεθ 55 
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ΠΙΝΑΚΑ 17: Scrapped LNG ships 

 

 

 

Πδβή: www.gasstrategiesonline.com  

 

 

 

 

6.8.  Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖΝ LNG  

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ηυζημξ απυηηδζδξ πθμίμο είηε πνυηεζηαζ βζα κευηεοηημ είηε βζα 

ιεηαπεζνζζιέκμ, είκαζ ορδθυ ηαεχξ υπςξ είκαζ βκςζηυ δ καοηζθία είκαζ ιζα αζμιδπακία 

εκηάζεςξ ηεθαθαίμο υπμο ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αλίαξ ημο πθμίμο ηαθφπηεηαζ ιέζς ηςκ 

δζαθυνςκ ιμνθχκ πνδιαημδυηδζδξ
133

 

 

Ζ ηονζυηενδ ιμνθή πνδιαημδυηδζδξ ηαζ δ πζμ παναδμζζαηή είκαζ δ ηναπεγζηή.  ηδκ ηαηδβμνία 

ηςκ παναδμζζαηχκ ιμνθχκ πνδιαημδυηδζδξ εκηάζζμκηαζ ηαζ δ αοημπνδιαημδυηδζδ, ηαεχξ 

ηαζ δ πανμπή δακείςκ απυ καοπδβεία.  Άθθεξ ιμνθέξ πνδιαημδυηδζδξ πμο οζμεεημφκηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ζηδκ ζφβπνμκδ επμπή είκαζ δ πνδιαημδμηζηή ιίζεςζδ (leasing), δ άκηθδζδ 

ηεθαθαίςκ απυ ημ πνδιαηζζηήνζμ ηαζ δ πνδιαημδυηδζδ ιε έηδμζδ μιμθμβζχκ. 

 

Οζ δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ πνδιαημδυηδζδξ ζηδκ καοηζθία ζοκμρίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ ζημ 

ηάηςεζ δζάβναιια
134

: 

 

 

                                                             
133 Δ. Γεςνβακηυπμοθμξ, Γ. Π. Βθάπμξ, «Ναοηζθζαηή Οζημκμιζηή», Δηδυζεζξ ΣΕΔΗ & ΣΕΔΗ 

ΔΛΛΑ, Πεζναζάξ 2003, ζεθ 658 
134 Stopford Martin, “Maritime Economics”, 1997,Routledge, Abingdon 

OPERATOR 
YEAR 

BUILT 
# VOY. 

YEAR 

WITHDRAWN 

CARGO 

CAPACITY 

(cm) 

DISPOSITON AGE 

 SNTM-Hyproc  1975 5 1980 120,000 1980 5 

SNAM 1971 335 1984 40,000 1984 13 

El Paso Tankers  1976 12 1980 129,500 1985 9 

El Paso Tankers  1977 26 1980 129,500 1985 8 

El Paso Tankers  1977 15 1980 129,500 1987 10 

British Gas 1964 467 1992 27,400 1992 28 

British Gas 1964 500+ 1998 27,400 1998 34 

http://www.gasstrategiesonline.com/
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Όπςξ ζε ηάεε επεκδοηζηή απυθαζδ, δ πνδιαημδυηδζδ ηςκ LNG πθμίςκ πενζηθείεηαζ 

ακαιθζζαήηδηα απυ ημκ πανάβμκηα ημο ηζκδφκμο.  Ζ εκαζπυθδζδ ζηδκ LNG καοηζθία 

πνμϋπμεέηεζ ηάπμζμοξ πανάβμκηεξ πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ υπςξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ 

πμο εβηοιμκεί δ ζπεηζηή επεκδοηζηή απυθαζδ.  ηδκ πνδιαημδυηδζδ πθμίςκ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ 

LNG πθμίςκ πμο ελεηάγμοιε, πμθθά γδηήιαηα δδιζμονβμφκ πνμαθδιαηζζιυ είηε απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ πθμζμηηήηςκ είηε απυ ημοξ πνδιαημδυηεξ
135

: 

 

 

o Σο κόζηος καηαζκεσής ηοσ πλοίοσ 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ ηαηαζηεοή ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ πμθφ δαπακδνή αθμφ ημζηίγμοκ ηδκ 

ηεηναπθάζζα ηζιή απ‟ υηζ έκα πεηνεθαζμθυνμ ίδζαξ πςνδηζηυηδηαξ
136

.  Δκδεπυιεκδ απμηοπία 

ζηδκ ηαηαζηεοή ημο ζφιθςκα ιε ηδκ ηεπκμθμβζηέξ απαζηήζεζξ, πνμδζαβναθέξ ηαζ οθζηά ιπμνεί 

κα απμαεί ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ αζθάθεζα πμο είκαζ ορίζηδξ ζδιαζίαξ ζηδκ LNG 

εαθάζζζα ιεηαθμνά. 

Πανάθθδθα, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ επζπνυζεεηεξ νοειίζεζξ ηαζ αθθαβέξ ζηδκ ηαηαζηεοή 

βίκμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα πμο ηαηαζηεοάγεηαζ ημ πθμίμ ηαζ έηζζ δ ανπζηή ηζιή καοπήβδζδξ 

αολάκεηαζ. 

 

 

o Ζ ποζόηεηα ηοσ μεηαθερόμενοσ θορηίοσ 

Ζ καοηζθία ζε βεκζηέξ βναιιέξ πενζηθείεηαζ απυ ααεααζυηδηα πμο εκδεπμιέκςξ εα ιπμνμφζαιε 

κα ζοιθςκήζμοιε υηζ έπεζ ηα παναπηδνζζηζηά ημο ηγυβμο
137

.  Γζενςηάηαζ θμζπυκ ηακείξ ακ ημ 

πθμίμ εα έπεζ πάκηα απαζπυθδζδ ηαζ ακ είκαζ εθζηηή δ ελαζθάθζζδ ιαηνμπνυκζςκ ζοιαμθαίςκ 

δεδμιέκμο υηζ δ spot αβμνά ακηακαηθά ιζηνυ πμζμζηυ. 

 

 

o Οι ναύλοι 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ δζαιυνθςζδ ηδξ ηζιήξ ιζαξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνζηήξ οπδνεζίαξ, δδθαδή 

ημο καφθμο, πναβιαημπμζείηαζ ιε αάζδ ηδκ δζαπναβιαηεοηζηή ζζπφ ηςκ ειπθεηυιεκςκ ιενχκ ζε 

                                                             
135 Emeka Eze, “What is the risk implication to the lender in financing LNG tankers in a 

transforming LNG trade”, ζεθ 6 
136  Samir Mankabady, “Financing LNG carriers”, Marine Policy, July 1979, ζεθ 225 
137 Petroleum Review, “New Ships for old”, 2005, ζεθ 22 
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ιζα δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή ηάης απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ καφθςζδξ
138

.  

Χζηυζμ, ηα επίδεδα ηςκ καφθςκ έπμοκ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ακάθμβα ιε ηζξ εηάζημηε ζοκεήηεξ 

ηδξ αβμνάξ.  Γζα αοηυκ ημκ θυβμ, υπςξ πνμακαθένεδηε, οπάνπεζ ιεβαθφηενδ πνμηίιδζδ ζηα 

ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα έηζζ χζηε κα οπάνπεζ ιεβαθφηενδ αζθάθεζα ηαζ θζβυηενμξ ηίκδοκμξ απυ ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ηςκ καφθςκ. 

 

 

o Σο πολιηικό ρίζκο 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ LNG εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ, ημ πμθζηζηυ νίζημ ιπμνεί κα έπεζ δζάθμνεξ 

ιμνθέξ.  Γζα πανάδεζβια, είκαζ δοκαηυκ κα πανειπμδζζηεί δ ειπμνζηή θεζημονβία ημο πθμίμο ακ 

δεκ ιπμνεί κα πνμζεββίζεζ ημ θζιάκζ εηθυνηςζδξ επεζδή δ πχνα ηδξ ζδιαίαξ ημο ανίζηεηαζ ζε 

ειπυθειδ ηαηάζηαζδ ιε ηδκ πχνα ημο θζιέκα πνμμνζζιμφ.  Ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ εέημοκ 

πενζμνζζιμφξ ζηδκ δναζηδνζυηδηα ημο πθμίμο.  Οζ ηίκδοκμζ ηδξ ακςηέναξ αίαξ ζηδκ εάθαζζα 

είκαζ ηυζμ θακενμί ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ οπάνπμοκ ζπεηζηέξ ηαθφρεζξ ζηα αζθαθζζηήνζα 

ζοιαυθαζα. 

 

 

o Βιωζιμόηεηα ηες επένδσζες 

Πνμηεζιέκμο κα πνδιαημδμηδεεί δ ηαηαζηεοή εκυξ LNG πθμίμο, ακαιθζζαήηδηα μθυηθδνδ δ 

επζπεζνδιαηζηή επέκδοζδ πνεζάγεηαζ κα εηηζιδεεί ηαεχξ ημ πθμίμ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ 

ηδξ επέκδοζδξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ μ πνδιαημδυηδξ θαιαάκεζ οπυρδ ημο δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ 

υπςξ δ ηζιή ημο θοζζημφ αενίμο, δ γήηδζδ βζα θοζζηυ αένζμ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ πμθζηζηήξ 

ζηαεενυηδηαξ ηςκ πςνχκ πμο ελάβμοκ ημ θοζζηυ αένζμ.  Πανάθθδθα, θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ ημ 

βεβμκυξ πςξ υπζ ιυκμ δ αλία ηςκ LNG πθμίςκ είκαζ ορδθή αθθά ηαζ ημ υηζ εκδέπεηαζ κα 

οπάνλμοκ ηαεοζηενήζεζξ ζε άθθα ηιήιαηα ηδξ LNG δναζηδνζυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, ακ ζε 

έκα ενβμζηάζζμ ηαεοζηενήζεζ δ παναβςβή θοζζημφ αενίμο ηυηε ζοκεπχξ ηαζ ημ πθμίμ εα 

οπμζηεί αοηήκ ηδκ ηαεοζηένδζδ. 

 

 

o Περίοδος απαζτόλεζες ηοσ πλοίοσ 

οκήεςξ έκα LNG πθμίμ απαζπμθείηαζ ηάης απυ έκα ιαηνμπνυκζμ ζοιαυθαζμ βζα 20 ιε 25 

πνυκζα.  ηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ, μ πνδιαημδυηδξ είκαζ θοζζηυ κα πνμαθδιαηίγεηαζ ιε ημ 

cash flow πνμενπυιεκμ απυ ηδκ καφθςζδ ημο πθμίμο αθθά ηαζ ηδκ αλία ημο πθμίμο ιε ηδκ 

πάνμδμ ηςκ πνυκςκ. 

 

 

o Άλλα δεηήμαηα τρεμαηοδόηεζες 

Γεκζηά δ πνδιαημδυηδζδ πθμίςκ πνμζεθηφεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ ανηεηά 

πνδιαημπζζηςηζηά ζδνφιαηα ηαζ μνβακζζιμφξ.  Ηδζαίηενα δ οιιεημπή ςξ πδβή πνδιαημδυηδζδξ 

είκαζ πενζζζυηενμ ειθακήξ ζηζξ Ζ.Π.Α. υπμο παβηυζιζεξ εηαζνείεξ leasing πανέπμοκ 

ιαηνμπνυκζα δάκεζα ζε πνμηαεμνζζιέκα επίπεδα πμζμηχκ ηυηςκ.   

Ο παναδμζζαηυξ πανάβμκηαξ ζηδκ πνδιαημδυηδζδ πθμίςκ είκαζ δ ακαιεκυιεκδ γςή 

θεζημονβίαξ ημο πθμίμο.  οκήεςξ μζ πθμζμηηήηεξ οπμθμβίγμοκ ηδκ γςή ημο πθμίμο αάζεζ ηδξ 

                                                             
138 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ.Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 2006, 

ζεθ 56 
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ηθάζδξ ημο ηαζ ημο ειπμνίμο ζημ μπμίμ δναζηδνζμπμζείηαζ.  Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ 

πνδιαημδυηεξ δίκμοκ ιεβαθφηενδ έιθαζδ ζηζξ ζοκεήηεξ ηζξ αβμνάξ.  Γζα πανάδεζβια ημ Γζεεκέξ 

Νμιζζιαηζηυ Σαιείμ (International Monetary Fund) εεςνεί ςξ ιδ παναβςβζηυ πθμίμ εηείκμ πμο 

είκαζ είηε lay-up, είηε ακαπηφζζεζ παιδθή ηαπφηδηα είηε δζαπεζνίγεηαζ απυ ιδ εοπυθοπημοξ 

καοθςηέξ.  Οζ πνδιαημδυηεξ, εηηυξ απμ ηδκ αλία ημο πθμίμο, ζοκοπμθμβίγμοκ ηαζ ημ ακ οπάνπεζ 

καοθμζφιθςκμ, ηδκ δθζηία ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πθμίμο ηαεχξ ηαζ ημ επζπεζνδιαηζηυ 

πανεθευκ ημο πθμζμηηήηδ. 

 

 

o Υώρες εμαιών Δσκολίας 

Δίκαζ ζφκδεεξ βζα ημκ πνδιαημδυηδ κα ακαγδηά ημοξ ηαθφηενμοξ υνμοξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ κα 

απαζηεί δ καοηζθζαηή εηαζνεία κα είκαζ εββεβναιέκδ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πχνα βζα θυβμοξ 

θμνμθμβζηήξ θφζεςξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ πχνεξ ιε ζδιαίεξ εοημθίαξ είκαζ πνμηζιδηέεξ απυ 

πμθθμφξ πνδιαημδμηζημφξ μνβακζζιυοξ.  Γζα πανάδεζβια, δ εηαζνεία Kawasaki Kisen Kaisha 

ίδνοζε ιζα εηαζνεία ζημ Λμλειαμφνβμ πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ δάκεζμ αλίαξ $ 38 εη. βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή εκυξ VLCC ζηδκ Κμνέα
139

. 

 

 

o Περιβαλλονηολογικοί παράμεηροι 

Ακ ηαζ ζηδκ LNG καοηζθία δεκ έπμοκ ζοιαεί ιεβάθδξ ζδιαζία αηοπήιαηα, ςζηυζμ, πάκηα 

εβηοιμκεί μ ηίκδοκμξ κα ζοιαεί θυβς ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ημο ιεηαθενυιεκμο θμνηίμο.  Σμ 

αηφπδια ημο Exxon Valdez
140

 οπεκεοιίζεζ ζημοξ επεκδοηέξ ηαζ ζημοξ δακεζζηέξ ημ 

πενζααθθμκημθμβζηυ νίζημ ζηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ηαζ εζδζηά ζηα οβνά θμνηία.  Οζ επζδνάζεζξ 

εκυξ αηοπήιαημξ απυ LNG πθμίμ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ πζμ δοζιεκείξ ηαεχξ οπάνπεζ ιζα ζπεηζηή 

δζαθμνεηζηυηδηα ζηζξ επζζηδιμκζηέξ απυρεζξ.  οβηεηνζιέκα, ηάπμζμζ επζζηήιμκεξ εεςνμφκ υηζ 

μζ επζπηχζεζξ εα είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ ηδξ αυιααξ ζηδκ Υζνμζίια ηαζ άθθμζ εεςνμφκ υηζ 

ζε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ απθά εα ελαηιζζηεί ημ θοζζηυ αένζμ ζηδκ αηιυζθαζνα.  Όπςξ ηαζ κα‟ 

πεζ, ημ πενζααθθμκηζηυ γήηδια παναιέκεζ ςξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ 

πμθθέξ πεηνεθαϊηέξ εηαζνείεξ απμθεφβμοκ πθέμκ κα έπμοκ ηδκ πθμζμηηδζία βζα ηδκ απμθοβή ημο 

νίζημο. 

 

 

o Προκλήζεις ζηεν LNG νασηιλία 

Ζ ζοκεπήξ δζεφνοκζδ ηδξ LNG αβμνάξ εα απαζηεί απνμζδυηδηεξ πδβέξ – ηεπκζηέξ ηαζ 

μζημκμιζηέξ – ζδζαίηενα ιε ηδκ εζζαβςβή κέςκ εηαζνεζχκ ζημκ ηθάδμ, ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο.  Ακ ηαζ δ ακάπηολδ ημο ηθάδμο έπεζ 

απεθεοεενχζεζ ζπεηζηά ηδκ αβμνά πνμζδίδμκηαξ πενζζζυηενδ αζθάθεζα ζημκ ηθάδμ ηδξ 

πνμζθμνάξ, ςζηυζμ, είκαζ ζοκεηυ κα ελεηαζηεί ημ γήηδια ηαζ απμ ηδκ πθεονά ηδξ 

πνδιαημδυηδζδξ.  Μαηνμπνυεεζια, δ έθθεζρδ πςνδηζηυηδηαξ ζηα πθαίζζα ιζαξ ζοκεπμφξ 

                                                             
139 Samir Mankabady, “Financing LNG carriers”, Marine Policy, July 1979, ζεθ 226 
140

 Τμ παζίβκςζημ αηφπδια ημο 'Exxon Valdez' (1989) ζηζξ αηηέξ ηζξ Αθάζηαξ, υπμο πφεδηακ 36.000 ηυκμζ 

πεηνεθαζμεζδχκ, είπε ςξ απμηέθεζια ηδ εέζπζζδ ηδξ δζεεκμφξ φιααζδξ βζα εέιαηα Πνυθδρδξ Πεηνεθασηήξ Ρφπακζδξ, 
Ακηζιεηχπζζδξ ηαζ οκενβαζίαξ (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation - 

OPRC 90) ημ Νμέιανζμ ημο 1990, εκχ μζ Ζ.Π.Α. εέζπζζακ έκα πνςημπμνζαηυ κυιμ (Oil Pollution Act - OPA 90)  πμο 
απαβμνεφεζ ζηα δελαιεκυπθμζα πμο δεκ θένμοκ δζπθυ ημίπςια (double Hull / double Bottom) κα πνμζεββίγμοκ αμνεζμ-
Αιενζηάκζηα θζιάκζα ηαζ ηαεζενχκεζ ηδκ Απενζυνζζηδ Δοεφκδ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή απμγδιίςζδ ηςκ πθδβέκηςκ.  
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αολακυιεκδξ γήηδζδξ ιπμνεί κα εέζεζ ηζκδφκμοξ ηαεχξ υπζ ιυκμ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ημ 

θμνηίμ αθθά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαζ ημ ζπεηζηυ ημκάγ βζα κα ιεηαθένεζ ημ θμνηίμ ζηδκ αβμνά.  

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ δ εέζδ ηδξ Gazprom νςζζζηχκ ζοιθενυκηςκ ζηδκ Δονςπαϊηή 

Έκςζδ οπμζηδνίγεζ υηζ δ πθήνδξ απεθεοεένςζδ ηδξ αβμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο πζεακυκ κα 

δζαηαννάλεζ ηδκ ζηαεενυηδηα ηδξ αβμνάξ. 

 

 

 

6.9. Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ LPG ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ  

 

Ακαιθζζαήηδηα, μ ορδθυξ ααειυξ ζοβηέκηνςζδξ ηυζμ απυ ηδκ πθεφνά ηδξ πνμζθμνάξ 

πςνδηζηυηδηαξ (ηονίςξ ιέζς ηςκ pools) αθθά ηαζ υζμ απυ ηδκ γήηδζδ ζοκζζηά ιζα καοηζθζαηή 

αβμνά δμιδιέκδ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ιδκ είκαζ ακηαβςκζζηζηή
141

.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ 

θφζδ ημο πνμϊυκημξ είκαζ ηέημζα ιε απμηέθεζια κα ιδκ οπάνπμοκ πμθθμί εκδζάιεζμζ ζηδκ 

παναβςβή, ζηδκ ιεηαθμνά ηαζ ζηδκ δζάεεζδ ημο ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. Δλάθθμο, εα πνέπεζ 

κα ημκίζμοιε υηζ ημ LPG μοζζαζηζηά δέπεηαζ εθάπζζηδ πεναζηένς επελενβαζία πνζκ ηδκ 

πανάδμζδ ημο ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή
142

.   

Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ αβμνάξ, δ ιεηαθμνά ημο LPG ηονζανπείηαζ απυ ημοξ ιεβάθμοξ παίηηεξ 

ηδξ πεηνεθαϊηήξ αβμνάξ ηαζ ηςκ εηαζνείςκ παναβςβήξ αενίμο εκχ παναπηδνζζηζηυ ημο ιζηνμφ 

ιεβέεμοξ ηδξ αβμνάξ απμηεθεί μ ιζηνυξ ανζειυξ ηςκ ειπμνζηχκ εαθάζζζςκ δζαδνμιχκ ηαζ ημ 

ιέβεεμξ ημο LPG ζηυθμο, ζδίςξ ζηα VLGCs.  Πεναζηένς, ημ ορδθυ ηυζημξ δδιζμονβίαξ ηαζ 

θεζημονβίαξ ηςκ ζπεηζηχκ οπμδμιχκ ηδξ αβμνάξ πμο ιεθεηάιε αθθά ηαζ πνμκζηέξ πζέζεζξ ζηδκ 

πανάδμζδ ημο ειπμνεφιαημξ ζοκζζημφκ ημ ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ 

δζαδζηαζίεξ καφθςζδξ ηςκ πθμίςκ βζα ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LPG.   

Πανάθθδθα, μθμηθήνςζδ πνμξ ηα πάκς παναηδνείηαζ ιεηαλφ ανηεηχκ LPG εζζαβςβέςκ ςξ 

πνμξ ηδκ πθμζμηηδζία, ημκ έθεβπμ ημο ζηυθμο ηαζ ηδκ πνμζθμνά ημκάγ
143

. 

Καεχξ δ παναβςβή ηαζ δ πχθδζδ ημο θμνηίμο ααζίγεηαζ ζε ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα, έηζζ ηαζ 

ζηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο επζηναημφκ ακάθμβμζ υνμζ ζοιαμθαίςκ. 

Οζ ηφνζεξ εαθάζζζεξ δζαδνμιέξ ημο LPG είκαζ απυ ηζξ πχνεξ ημο ΟΠΔΚ (ηονίςξ ημ Κμοαέζη ηαζ 

ηδκ αμοδζηή Ανααία) πνμξ ηδκ Ηαπςκία, ηδκ Γ. Δονχπδ ηαζ ηζξ Ζ.Π.Α.
144

 

 

 

 

                                                             
141 R. Adland, J. Haiying, Jing Lu, “Price dynamics in the market for liquid petroleum gas 

transport”, Energy Economics, Issue 30, 2008, ζεθ 819 
142

 The Allen Consulting Group, “Review of the appropriateness of the current LPG international 

benchmark in the setting of domestic LPG prices”, October 2009, ζεθ 21 
143

 The Allen Consulting Group, “Review of the appropriateness of the current LPG international 

benchmark in the setting of domestic LPG prices”, October 2009, ζεθ 6 
144 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ. Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 

Αεήκα 2006, ζεθ 134 
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7 Η ΝΑΤΛΧΗ LNG/LPG ΠΛΟΙΧΝ 

 

7.1. ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΧΝ ΝΑΤΛΟΤΜΦΧΝΧΝ   

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ημ 90% ηςκ LNG πθμίςκ ζηδκ αβμνά απαζπμθμφκηαζ ζε ιαηνμπνυκζα 

ζοιαυθαζα
145

.  Οζ άιεζα ειπθεηυιεκμζ ζηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ ηςκ υνςκ βζα ημ ηθείζζιμ ιζαξ 

καφθςζδξ οπμζηδνίγμοκ πςξ ηα πνμηαεμνζζιέκα ζοιαυθαζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ 

ζηδκ καοηζθζαηή αβμνά δεκ ιπμνμφκ ζηακμπμζδηζηχξ κα απμζαθδκίζμοκ ηδκ ζπέζδ ιεηαλφ εκυξ 

LNG πθμζμηηήηδ ηαζ καοθςηή.   Δίκαζ πνμθακέξ πςξ δ θφζδ ημο LNG ςξ αβαευ έπεζ 

ηαηαζηήζεζ ακαβηαία ηδκ πνμζεήηδ πμθθχκ νοειίζεςκ ηαζ έπεζ επζθένεζ ανηεηέξ αθθαβέξ ζηζξ 

ήδδ οπάνπμοζεξ πνμηαεμνζζιέκεξ ιμνθέξ ζοιαμθαίςκ ζε αναπφπνμκεξ ιεηαθμνέξ LPG ηαζ 

crude πεηνεθαίμο
146

. 

ηα LNG καοθμζφιθςκα εθανιυγεηαζ δ Αββθζηή Νμιμεεζία ηαζ εα ιπμνμφζαιε κα 

ζζπονζζεμφιε πςξ ηάπμζα ζοιαυθαζα είκαζ πενζζζυηενμ «θζθζηά» πνμξ ημκ πθμζμηηήηδ.  Οζ 

ηονζυηενμζ ηφπμζ ζοιαμθαίςκ time charter ζοκμρίγμκηαζ ςξ αημθμφεςξ
147

: 

o Modified Mobiltime 

o ShellLNGTime1 

o Bp Time 

o ExxonMobil 2000 

o GIIGNL (International Group of LNG Importers) 

Χζηυζμ, ζηδκ LNG αβμνά ημ επζηναηέζηενμ καοθμζφιθςκμ είκαζ ημ Shelltime 4, πνυηεζηαζ 

δδθαδή βζα ιζα ηνμπμπμζδιέκδ ιμνθή ημο εκ θυβς ζοιαμθαίμο ηδξ Shell, εζδζηά 

δζαιμνθςιέκμο βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG
148

. 

ηδκ LPG καοηζθία πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ημ καοθμζφιθςκμ ηδξ BIMCO, Gas Voyage 

(GasVoy) εηδυζεςξ 1972
149

. 

 

7.2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΝΑΤΛΧΖ  

ε έκα ηοπζηυ time charter ζοιαυθαζμ οπάνπμοκ μζ ελήξ πενζπηχζεζξ: 

α) μ πθμζμηηήηδξ καοθχκεζ μθυηθδνδ ηδκ πςνδηζηυηδηα ημο πθμίμο ημο ζημκ καοθςηή βζα ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ 

α) μ πθμζμηηήηδξ ακαθαιαάκεζ ηδκ δζαπείνζζδ ημο πθμίμο ηαζ μ καοθςηήξ θένεζ ηδκ εοεφκδ βζα 

ηδκ εφνεζδ ημο θμνηίμο ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ηαλζδίςκ πμο εα εηηεθεζεμφκ 

                                                             
145 G.F. Avgerinos, R.L. Nersesian, J. Goetz, F. Adamchak, “LNG tankers move into new role”, Oil 

& Gas Journal, Volume 98, Issue 51, 2000 
146 P.R. Weems, “Time charter parties in the LNG trade”, LNG Journal, January-February 2001 

edition, ζεθ 1 
147 LNG BADAK, “World of Energy”, Κεθ. 26, LNG Ships and transportation, ζεθ 26-71 
148 Iain Shaw, Braemar Seascope Limited, INTERTANKO Athens April 2005, “LNG-chartering 

terms – fresh air or smoke screen?” 
149 http://www.maritimeknowhow.com/English/Know-How/Charter_parties/standard_forms.html 



87 | Σελ. 
 

β) μ καφθμξ ηαηααάθθεηαζ απυ ημκ καοθςηή ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ημο ζοιαμθαίμο βζα υζδ 

πνμκζηή δζάνηεζα ημ πθμίμ είκαζ καοθςιέκμ εηηυξ απμ πενζυδμοξ πμο ανίζηεηαζ off-hire 

Οζ ακςηένς δζαδζηαζίεξ πμο ακαθένεδηακ ζζπφμοκ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζηδκ καφθςζδ εκυξ 

πθμίμο.  Ακ ηαζ πμθθά απμ ηα γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ έκα ηοπζηυ crude oil/LPG 

ζοιαυθαζμ είκαζ ημζκά ζηδκ LNG καφθςζδ (θ.π. πανάδμζδ ημο πθμίμο, καφθμξ, ηαπφηδηα ημο 

πθμίμο, ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο η.α.), ςζηυζμ οπάνπμοκ γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ ζηζξ LNG 

ιαηνμπνυκζεξ καοθχζεζξ πμο δεκ ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηζξ ζφκδεδξ βεκζηέξ νοειίζεζξ.. Σέημζα 

γδηήιαηα εα ακαθοεμφκ παναηάης
150

.  ε αοηυ ημ ζδιείμ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ έκα ααζζηυ 

ηαζ ζδζαίηενμ πεδίμ ακαθμνάξ ζηζξ LNG καοθχζεζξ είκαζ μ νοειυξ ελάηιζζδξ ημο θμνηίμο (boil-

off rate)
151

.  Ζ ζδιακηζηυηδηα ημο νοειμφ ελάηιζζδξ ημο θμνηίμο μοζζαζηζηά ακηζηαημπηνίγεζ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ οπμδμπήξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο θμνηίμο πάκς ζημ 

πθμίμ.  Ζ ζφκδεδξ απχθεζα ημο θμνηίμο είκαζ 0,15% διενδζίςξ, ςζηυζμ, ακ δ απχθεζα είκαζ 

ιεβαθφηενδ, ημ καοθμζφιθςκμ δίκεζ ημ δζηαίςια ζημκ καοθςηή κα ηαηααάθθεζ ιζηνυηενμ πμζυ 

ιζζεχιαημξ. 

 

7.2.1. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΠΛΟΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ  

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ζοπκά μζ καοθςηέξ επζεοιμφκ κα καοθχκμοκ LNG πθμία ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ 

βζα ηδκ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζηα επίπεδα ηςκ καφθςκ.  Χζηυζμ, πμθθά LNG πθμία 

ηαηαζηεοάζηδηακ ζηδκ δεηαεηία 1960 – 1970 ηαζ ακαπυθεοηηα δ απαζπυθδζδ ημοξ ζε 

ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα θένεζ πνμαθδιαηζζιυ.  Ζ θοζζηή απυδμζδ εκυξ LNG πθμίμο ιε ημ 

πέναζια ημο πνυκμο εβηοιμκεί μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ ηζκδφκμοξ  εκχ ζδζαίηενδ ζδιαζία 

δίδεηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηςκ κδμβκςιυκςκ ηαζ ηςκ παβηυζιζςκ μνβακζζιχκ.  Όζμ 

ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ είκαζ ημ πθμίμ ηυζα ιεβαθφηενα ηαζ ηα ηυζηδ πμο πνμηφπημοκ 

πνμηεζιέκμο ημ πθμίμ κα ειπίπηεζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ πμο πνμαθέπμκηαζ.  Έηζζ ακ μ 

πθμζμηηήηδξ ζοπκά μδδβείηαζ ζηδκ απυζονζδ ημο πθμίμο ημο ιεβάθδξ δθζηίαξ ακ δζαπζζηχζεζ 

υηζ δ απαζπυθδζδ ημο ζηδκ αβμνά είκαζ ακηζμζημκμιζηή ηαζ δεκ είκαζ πθέμκ ζοιθένμοζα.  

 

7.2.2. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΝΔΟΚΣΗΣΑ ΠΛΟΗΑ  

ηα πθαίζζα ηςκ πζέζεςκ ηδξ αβμνάξ ηαζ εζδζηυηενα δεδμιέκμο υηζ μζ πενζζζυηενμζ LNG 

ελαβςβείξ (ηονίςξ απυ ηδκ Μέζδ Ακαημθή) ηζκμφκηαζ ζηδκ αβμνά ιε 25 εηχκ οιαυθαζα 

Αβμνάξ, δ ακάβηδ βζα απαζπυθδζδ κευηηζζηςκ πθμίςκ βζα ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LNG 

ηνίκεηαζ πενζζζυηενμ ακαβηαία.  Όηακ αάζεζ ζοιαμθαίμο, μ καοθςηήξ απαζηεί ηδκ απαζπυθδζδ 

κευηηζζημο πθμίμο ηαζ ακ ηοπυκ δ πανάδμζδ ημο απμ ημ καοπδβείμ ηαεοζηενήζεζ, μ καοθςηήξ 

ιπμνεί ηάθθζζηα κα αηονχζεζ ημ καοθμζφιθςκμ.  Άθθα γδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ 

απαζπυθδζδ κευηηζζηςκ πθμίςκ ηαζ πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ είκαζ ημ δζηαίςια ημο 

καοθχηδ κα επζεεςνεί ημ πθμίμ υζμ αοηυ ηαηαζηεοάγεηαζ ή ζε δμηζιέξ αενίςκ (gas trials) ή ημ 

δζηαίςια ημο καοθςηή κα ιεηααάθθεζ ημ πθμίμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ ημο. 

                                                             
150 P.R. Weems, “Time charter parties in the LNG trade”, LNG Journal, January-February 2001 

edition, ζεθ 2-5 
151

 http://www.simsl.com (Steamship Mutual) 

http://www.simsl.com/
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7.2.3. ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΤΝΘΖΚΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ LNG 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ μζ καοθςηέξ ζοπκά έπμοκ ημ δζηαίςια κα μνίγμοκ ημ ειπυνζμ πμο εα 

απαζπμθδεεί ημ πθμίμ πμο καοθχκμοκ.  Πανάθθδθα, ιπμνμφκ κα δζαιμνθχκμοκ ηζξ ζοκεήηεξ 

ηαηά ηζξ μπμίεξ ιεζχκεηαζ μ ηαηαααθθυιεκμξ καφθμξ ή αηυια ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ημ 

οιαυθαζμ Πχθδζδξ αηονχκεηαζ βζα θυβμοξ ακςηέναξ αίαξ
152

.   ηδκ πενίπηςζδ πμο μ 

πθμζμηηήηδξ δεκ επζεοιεί ή αδοκαηεί θυβς μζημκμιζηχκ πενζμνζζιχκ κα δχζεζ αοηά ηα 

δζηαζχιαηα ζημκ καοθςηή, μ ηεθεοηαίμξ έπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα πνμαεί ζηδκ ιείςζδ ηςκ 

θεζημονβζηχκ ελυδςκ ημο πθμίμο ιε ημ κα εέζεζ ημ πθμίμ ςξ laid-up.  Δκαθθαηηζηά, υηακ μ 

καοθςηήξ δεκ επζεοιεί κα νζζηάνεζ ημ καοθμζφιθςκμ, ζδίςξ υηακ ημ πθμίμ ανίζηεηαζ ζε off-

hire, ιπμνεί κα γδηήζεζ έκα άθθμ πθμίμ απυ ημκ ζηυθμ ημο πθμζμηηήηδ πμο δεκ απαζπμθείηαζ. 

 

7.2.4. Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΛΟΗΟΤ   

οπκά οπάνπεζ ακηζπανάεεζδ ιεηαλφ καοθςηή ηαζ πθμζμηηήηδ χξ πνμξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο 

πθμίμο ηαηά ηδκ πανάδμζδ ημο ηαεχξ μ καοθςηήξ εεςνεί ςξ εββφδζδ (warranty) ηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο πθμίμο
153

 ηαζ μ πθμζμηηήηδξ δεζιεφεηαζ κα δείλεζ ηδκ δέμοζα πνμζμπή (due 

diligence) βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πθμίμο. 

ηδκ πνάλδ, εηηυξ απυ ηζξ ελαζθαθζζιέκεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ αλζμπθμία, πεναζηένς εββοήζεζξ 

πμο εα πνέπεζ κα ζηακμπμζεί ημ LNG πθμίμ ακαθφμκηαζ ςξ αημθμφεςξ: 

o Αζθαθή θυνηςζδ, εηθυνηςζδ ηαζ δζαπείνζζδ ημο θμνηίμο ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο 

ηαλζδίμο ιεηαθμνάξ LNG ζε πφδδκ ιμνθή ζε αηιμζθαζνζηή πίεζδ 

 

o Ύπανλδ ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ ημο LNG πάκς ζημ πθμίμ 

απαναίηδηςκ βζα ηδκ μνεή θμνημεηθυνηςζδ ηαζ ηδκ ιέηνδζδ ημο θμνηίμο 

 

7.2.5.  ΔΓΓΤΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΠΛΟΗΟΤ  

Σμ επίπεδμ ημο καφθμο πμο ζοιθςκείηαζ ζε έκα ιαηνμπνυκζμ LNG ζοιαυθαζμ πνμϋπμεέηεζ υηζ 

ημ πθμίμ έπεζ ιζα δεδμιέκδ απυδμζδ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ ηαοζίιςκ, ηδκ ηαπφηδηα, 

ηδκ θμνημεηθυνηςζδ ημο LNG, boil-off rate η.α. ηαζ υηακ ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ ααζζηέξ 

απαζηήζεζξ δεκ ζηακμπμζμφκηαζ πθήνςξ, μ καοθςηήξ ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ ιείςζδ ημο καφθμο. 

Ζ πζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο πθμίμο βίκεηαζ ζοκήεςξ εηδζίςξ (dry-docking) αθθά ζε 

ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, θπ. δ ηαπφηδηα, μ έθεβπμξ αοηυξ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ακά ηαλίδζ.  ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή, μζ εββοήζεζξ ημο πθμζμηηήηδ ηίεμκηαζ οπυ ζογήηδζδ ζηα πθαίζζα ζδζαίηενςκ 

ζοκεδηχκ υπςξ: 

                                                             
152 ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ μ καοθςηήξ απθά ηαηααάθθεζ ζημκ πθμζμηηήηδ έκα πνυζηζιμ, ημ 

θεβυιεκμ «permanent force majeure termination fee» 
153

 S. Hodges, “Law of Marine Insurance”, Covendish Publishing Limited, 1996, sect. 40(2), ζεθ 

139: ημ πθμίμ κα είκαζ αλζυπθμμ ηαζ ζηακυ κα ιεηαθένεζ ημ θμνηίμ ζε υθα ηα ζηάδζα ημο ηαλζδίμο 
(seaworthiness and cargoworthiness) 
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o δ απμοζία δοζιεκχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ημο πθμίμο 

 

o δ φπανλδ ηςκ ηαηάθθδθςκ αβςβχκ επζζηνμθήξ ημο αενίμο ζηα ηενιαηζηά ηδξ λδνάξ πμο 

δζεοημθφκεζ ηδκ μιαθή θμνημεηθυνηςζδ ημο LNG 

ε ακηίεεζδ ιε άθθα πθμία, ανηεηά LNG πθμία ηαηαθχκμοκ ηαφζζια ηαζ ηαοηυπνμκα δζαεέημοκ 

ζοζηήιαηα αενζμπμίδζδξ ημο θμνηίμο.  Γζα ημκ θυβμ αοηυ, είκαζ απαναίηδημ κα ακαθένμκηαζ 

ζημ καοθμζφιθςκμ ηα πμζμζηά ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ηαζ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιέηνδζδξ ημο 

αενζμπμζδιέκμο θμνηίμο.  Πανάθθδθα, ηαεχξ ηαζ δ ηζιή ηςκ ηαοζίιςκ αθθά ηαζ ημο LNG είκαζ 

ανηεηά ορδθέξ, δ επζαμθή πνμζηίιμο ιέζμο αθαίνεζδξ πμζμφ απυ ημκ καφθμ ζε πενίπηςζδ πμο 

δ απυδμζδ ημο πθμίμο δεκ είκαζ αοηή πμο πενζβνάθεηαζ ζημ καοθμζφιθςκμ, εεςνείηαζ 

δαπακδνή ηαζ βζ‟ αοηυ ζοκήεςξ απμθεφβεηαζ.  Καηά ηδκ ζφκδεδ πναηηζηή, μζ πενζζζυηενεξ 

νήηνεξ απυδμζδξ ααζίγμκηαζ ζημ «penalty only» ηαζ δεκ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηάπμζμ πμζυ bonus 

ζε πενζπηχζεζξ αεθηζςιέκδξ απυδμζδξ, ιεβαθφηενδξ ηδξ ακαιεκυιεκδξ
154

. 

ε αοηυ ημ ζδιείμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί ηαζ ημ γήηδια ηδξ ηαπφηδηαξ ημο πθμίμο.  ε ακηίεεζδ 

ιε ηα παναδμζζαηά ηάκηεν, δ ιέζδ ηαπφηδηα ζηα LNG πθμία είκαζ 19 ηυιαμζ ηαζ δφκαηαζ κα 

είκαζ ιεζςιέκδ ακάθμβα ιε ηζξ επζηναημφζεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ.  Παν‟ υθα αοηά, ζε ηάπμζα 

καοθμζφιθςκα, οπάνπεζ δ οπμπνέςζδ δζαηήνδζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ 19 ηυιαςκ αηυια ηαζ 

υηακ μ άκειμξ θηάζεζ ζηδκ ηθίιαηα Force 8.  αθχξ ηυζμ δ ηαηάζηαζδ ηδξ εάθαζζαξ υζμ ηαζ 

ημο ακέιμο είκαζ ζδιακηζηά ζημζπεία, αθθά ζοκήεςξ ζηα ηάκηεν ζοιαυθαζα δεκ ακαθένεηαζ δ 

ηαηάζηαζδ ηδξ εάθαζζαξ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ απυδμζδ ημο πθμίμο. 

  

7.2.6. ΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΟΣΖ 

ηζξ ιαηνμπνυκζεξ καοθχζεζξ, ακαιθζζαήηδηα μ πθμζμηηήηδξ ακηζιεηςπίγεζ ημκ ηίκδοκμ 

αφλδζδξ ηςκ θεζημονβζηχκ ελυδςκ (θ.π. αζθάθζζδ, ζοκηήνδζδ, dry docking η.α.).  Πνμηεζιέκμο 

βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ιζζεχιαημξ, μ πθμζμηηήηδξ ζοκοπμθμβίγεζ ηαζ ηδκ πνυαθερδ ηςκ 

θεζημονβζηχκ ελυδςκ πμο εα πνέπεζ κα βίκμοκ ηαε΄μθδ ηδκ δζάνηεζα πμο ημ πθμίμ είκαζ  

καοθςιέκμ εκχ ημ ιίζεςια πμο ηαηααάθθεηαζ ζοκήεςξ ιδκζαίςξ ζοιθςκείηαζ ζε ιζα πνυαθερδ 

αοηχκ ηςκ ελυδςκ ηαζ ανβυηενα βίκεηαζ δ ζπεηζηή ζζμζηέθζζδ ιε αάζδ ηα πναβιαημπμζδεέκηα 

ηυζηδ.  

Ο καοθςηήξ, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίζεζ ημκ ηίκδοκμ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ θεζημονβζηχκ 

ελυδςκ, είκαζ δοκαηυκ κα απαζηήζεζ πεναζηένς δζηαζχιαηα υπςξ θ.π. δ ζοπκυηδηα ημο dry 

docking ηαζ ημ ιένμξ πμο πναβιαημπμζείηαζ, δ ζφκεεζδ ημο πθδνχιαημξ, μ ηφπμξ ηαζ ηα επίπεδα 

αζθάθζζδξ η.α.  Γεκ είκαζ πνςημθακήξ δ φπανλδ ακηζηνμουιεκςκ ζοιθενυκηςκ ηαεχξ απυ ηδκ 

ιζα πθεονά μ πθμζμηηήηδξ απαζηεί ηδκ δζαπείνζζδ ημο πθμίμο ημο ιε ηζξ ορδθυηενεξ απαζηήζεζξ 

ηαζ απυ ηδκ άθθδ πθεονά μ καοθςηήξ ακαγδηά ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά LNG ιε ημ παιδθυηενμ 

δοκαηυ ηυζημξ. 

 

 

                                                             
154

 Iain Shaw, Braemar Seascope Limited, INTERTANKO Athens April 2005, “LNG-chartering 

terms – fresh air or smoke screen?” 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 34: P&I insurance costs – LNG ships 

 

 

Πδβή: LNG BADAK 

 

 

7.2.7 ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ, ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΗ ΛΗΜΑΝΗΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ 

Σα πενζζζυηενα ηάκηεν καοθμζφιθςκα δεκ εέημοκ θναβιμφξξ ζημκ καοθςηή υζμκ αθμνά ηα 

βεςβναθζηά υνζα δναζηδνζμπμίδζδξ ημο πθμίμο ζε ακηίεεζδ ιε ημ LNG ειπυνζμ ημ μπμίμ είκαζ 

πζμ πνμηαεμνζζιέκμ ζε βεςβναθζημφξ υνμοξ.  

Άκ μ καοθςηήξ πενζμνίγεζ ηα βεςβναθζηά υνζα ηαζ μνίγεζ αοηυξ ηα θζιάκζα θμνημεηθυνηςζδξ, 

ημ μπμζμδήπμηε πνυαθδια πνμηφρεζ ηαζ ηαηαζηήζεζ ακέθζηηδ ηδκ πνμζέββζζδ ζηα 

πνμηαεμνζζιέκα θζιάκζα ηυηε ημ καοθμζφιθςκμ εεςνείηαζ άηονμ (frustration of the contract) 

ηαζ μ πθμζμηηήηδξ μοζζαζηζηά εα έπεζ έκα πμθφ αηνζαυ πθμίμ ζηδκ δζάεεζδ ημο πςνίξ 

απαζπυθδζδ
155

.   Δάκ δεκ οπάνπμοκ βεςβναθζημί πενζμνζζιμί, εάκ πνμηφρεζ ημ μπμζμδήπμηε 

πνυαθδια ζημ ειπυνζμ απαζπυθδζδξ ημο πθμίμο, μ καοθςηήξ οπμπνεμφηαζ κα ελαζθαθίζεζ ζημ 

πθμίμ εκαθθαηηζηά θμνηία ή θζιέκεξ πνμζέββζζδξ.  Ηδζαίηενα ζε πμθφ ιαηνμπνυκζεξ καοθχζεζξ, 

μ καοθςηήξ είκαζ πζεακυ κα πνμαεί ζηδκ αβμνά ή ζηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ηενιαηζηχκ ή αηυια ηαζ 

ζε κέα ζοιαυθαζα πμο ανιυγμοκ ζημ πθμίμ.  Δπζπθέμκ, ακ μ καοθςηήξ δεκ έπεζ ηδκ απυθοηδ 

εθεοεενία θυβς ηςκ πενζμνζζιχκ ημο ζοιαμθαίμο, ιπμνεί ηάθθζζηα κα επακαδζαπναβιαηεοηεί 

ημοξ υνμοξ ιε ημκ πθμζμηηήηδ ηαζ κα αθθάλεζ εκηεθθχξ ημ ειπυνζμ απαζπυθδζδξ ημο πθμίμο. 

Πανάθθδθα, ζηα πθαίζζα ηδξ εθεοεενίαξ ημο καοθςηή, ηα LNG καοθμζφιθςκα δεκ απαζημφκ 

απυ ημκ πθμζμηηήηδ κα ελαζθαθίγεζ ζοιααηυηδηα ιε υθα ηα LNG ηενιαηζηά ή κα οπάνπμοκ 

πάκηα πάκς ζημ πθμίμ ηα απαναίηδηα έββναθα βζα είζμδμ ζε ζοβηεηνζιέκα θζιάκζα ιε 

ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ.  ηδκ πνάλδ, πθμζμηηήηδξ ηαζ καοθςηήξ ζοιθςκμφκ ζηδκ 

                                                             
155 Iain Shaw, Braemar Seascope Limited, INTERTANKO Athens April 2005, “LNG-chartering 

terms – fresh air or smoke screen?” 
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δναζηδνζμπμίδζδ ζε ζοβηεηνζιέκα θζιάκζα υπμο μ πθμζμηηήηδξ θένεζ ηδκ εοεφκδ ελαζθάθζζδξ 

ηςκ απαναίηδηςκ εββνάθςκ αθθά ηαζ ηδκ ζοιααηυηδηα ημο πθμίμο βζα ηα εκ θυβς θζιάκζα, 

έπμκηαξ ηδκ οπμπνέςζδ πμο απμννέεζ απυ ηδκ ηαηημπμίδζδ αοηχκ ηςκ ελυδςκ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 35: LNG Liability Limits under HNS Convention  

 

Πδβή: LNG BADAK 

 

 

7.2.8. ΠΔΡΑΗΣΔΡΩ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΤΛΩΣΩΝ  

Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ιζαξ μιαθήξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG, μζ καοθςηέξ απαζημφκ κα 

δζαπεζνίγμκηαζ μζ ίδζμζ εκδεπυιεκεξ απμηοπίεξ ημο πθμζμηηήηδ πμο αθμνμφκ ηδκ εηηέθεζδ 

ηαλζδίςκ ή πανειπμδίγμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ θμνημεηθυνηςζδξ.  Έηζζ θμζπυκ, ζε ηέημζεξ 

πενζπηχζεζξ, μζ καοθςηέξ έπμοκ ημ δζηαίςια κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημκ πθμίανπμ ή κα 

ιεηαηνέρμοκ ηδκ καφθςζδ ζε ιίζεςζδ πθμίμο βοικμφ (bare boat charter) βζα ημ οπυθμζπμ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ καφθςζδξ. 

Δπζπθέμκ, βζα κα ιεζχζμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ημο πθμίμο ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ καφθςζδξ, μζ καοθςηέξ εέημοκ πενζμνζζιμφξ ζημοξ πθμζμηηήηεξ υζμκ αθμνά 

ηδκ μπμζαδήπμηε επζαάνοκζδ ημο πθμίμο απυ ηοπυκ οπμεήηδ ή άθθμ θυβμ πμο θαιαάκεζ πχνα 

ιυκμ ιε ηδκ ζοβηαηάααζδ ημο καοθςηή. 

 

7.2.9.  ΆΛΛΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ LNG ΘΑΛΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

Πεναζηένς γδηήιαηα ειπμνζηήξ ζδιαζίαξ πμο πνμηφπημοκ ζηδκ ιαηνμπνυκζα καφθςζδ εκυξ 

LNG πθμίμο ηαζ δεκ πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ζφκδεδξ καοθχζεζξ, ζοκμρίγμκηαζ ςξ ηάηςεζ: 
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o μζ οπμπνεχζεζξ ηαζ μζ εββοήζεζξ ημο πθμζμηηήηδ υζμκ αθμνά ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ 

δελαιεκχκ ζηακχκ κα δεπεμφκ ημ θμνηίμ ζε ηνομβεκή εενιμηναζία ηαζ ζε αηιμζθαζνζηή 

πίεζδ 

o δ πνήζδ θμνηςηζηχκ ιδ ιεηααζαάζζιςκ βζα ημ LNG θμνηίμ 

o  ημ δζηαίςια ηςκ καοθςηχκ κα παναημθμοεμφκ ηαζ κα επζεεςνμφκ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ιέηνδζεςξ ημο θμνηίμο ηαζ δ οπμπνέςζδ ημοξ κα ηαθφπημοκ ηα ηυζηδ απυ ημοξ 

επζπθέμκ εθέβπμοξ 

o δ οπμπνέςζδ ηςκ πθμζμηηδηχκ ζηδκ απμεήηεοζδ ηςκ δεζβιάηςκ LNG ηαζ δ πανάδμζδ 

ημοξ ζημοξ πεθάηεξ ηαηά ηδκ εηπθήνςζδ ημο ηαλζδίμο 
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8 Η ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ ΣΗΝ LNG/LPG ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ  

 

 

8.4  ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΝΑΤΛΑΓΟΡΧΝ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ έκκμζα αβμνά καφθςκ ή καοθαβμνά ιπμνεί κα μνζζεεί απθχξ ςξ ημ ζημ 

ζφζηδια ιε ημ μπμίμ ηαεμνίγμκηαζ μζ καφθμζ.  Ζ ακάθοζδ ημο ζοζηήιαημξ εα πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ηέζζενα ααζζηά ζοζηαηζηά ζημζπεία:  ημ πχνμ πμο πνμζδζμνίγεζ ηδκ αβμνά, ηα 

πνυζςπα πμο δνμφκ ιέζα ζ‟ αοηήκ, ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ ηαζ ηδκ αζηζμθμβία ημο 

ζοζηήιαημξ, δδθαδή ηδκ ελήβδζδ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δνμφκ ηα πνυζςπα ηαζ ημο ηνυπμο 

αθθδθεπίδναζδξ πνμζχπςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ ιέζα ζηδκ αβμνά
156

. 

Ζ αβμνά ηςκ καφθςκ δεκ είκαζ ιζα εκζαία ηαζ μιμζμβεκήξ αβμνά ιέζα ζηδκ μπμία μζ ηάεε είδμοξ 

ηάζεζξ αημθμοεμφκ μιμζυιμνθδ πμνεία.  Ζ καοθαβμνά απμηεθείηαζ ιάθθμκ απυ έκακ ανζειυ 

δζαθμνεηζηχκ επί ιένμοξ αβμνχκ, μζ μπμίεξ αθ‟ εκυξ δεκ είκαζ αοζηδνά δζαπςνζζιέκεξ ιεηαλφ 

ημοξ, αθ‟ εηένμο δεκ είκαζ ηαζ ακαβηαία αθθδθελανηχιεκεξ, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ 

ζοπκά πμζηζθυιμνθεξ ηαζ ακμιμζμβεκείξ ηάζεζξ ιέζα ζημ ζφκμθμ ηδξ καοθαβμνάξ. 

Ζ αθθδθεπίδναζδ ζηζξ επζιένμοξ καοθαβμνέξ ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ ή θζβυηενμ εηηεκήξ 

ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηςκ πθμίςκ, ηδκ θφζδ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ ηαζ ηδκ απυζηαζδ ηςκ 

εαθάζζζςκ δζαδνμιχκ.  ε αοηυ ημ ζδιείμ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηαεχξ δ γήηδζδ βζα 

ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ είκαζ πανάβςβμξ, δδθαδή ελανηάηαζ απυ ημ δζεεκέξ ειπυνζμ, ημ ααζζηυ 

αοηυ μζημκμιζηυ παναπηδνζζηζηυ δδιζμονβεί ζπμοδαίεξ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ αβμνά ηςκ 

καφθςκ
157

. 

Πάκηςξ δ ηάεε επζιένμοξ καοθαβμνά έπεζ δζαθμνεηζηά ειπθεηυιεκα ιένδ, δζαεέηεζ ημ δζηυ ηδξ 

δίηηομ πθδνμθυνδζδξ ηαζ επζημζκςκίαξ ηαζ ηα δζηά ηδξ μζημκμιζηά παναπηδνζζηζηά
158

. 

 

 

8.2. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ LPG ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ  

ε βεκζηέξ βναιιέξ ημ 2009 μζ καφθμζ ζηδκ LPG αβμνά ήηακ ιεζςιέκμζ ζπεδυκ ζε υθα ηα ιεβέεδ 

πθμίςκ, ςζηυζμ, ηάπμζμζ ημιείξ επδνεάζηδηακ θζβυηενμ ηαζ άθθμζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ ηνίζδ 

ζηδκ παβηυζιζα μζημκμιία πμο ζαθχξ έπθδλε ηαζ ηδκ καοηζθία. 

Ο ημιέαξ πμο δέπηδηε ηζξ ιεβαθφηενεξ πζέζεζξ ήηακ ηςκ VLGS‟s ηυζμ απμ ημκ υβημ ηςκ 

ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ υζμ ηαζ απυ ηδκ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ιε ηζξ ζοκεπείξ 

παναδυζεζξ κευηεοηηςκ
159

.  Σα ηένδδ απυ ηα VLGS‟s πανέιεζκακ ημ 2009 ζε ζζημνζηά παιδθά 

επίπεδα βεβμκυξ πμο ζοκεπίζηδηε ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 2010.  Τπυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ δ αβμνά 

                                                             
156 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ. Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 

Αεήκα 2006, ζεθ 56 
157

 Δ. Γεςνβακηυπμοθμξ, Γ.Π. Βθάπμξ, «Ναοηζθζαηή Οζημκμιζηή», Δηδυζεζξ Σγέζ & Σγέζ Δθθάξ, 

Πεζναζάξ 2003, ζεθ 367 
158 Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ. Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 

Αεήκα 2006, ζεθ 59 
159 Clarkson Research Services , Spring 2010, ζεθ 49 
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ηςκ LGC‟s αθθά ηαζ ηςκ mid-sizes πανέιεζκε ηαζ αοηή ζε παιδθά επίπεδα ηαζ αλζμζδιείςημ 

είκαζ μ ακηαβςκζζιυξ απυ ηα ιεβαθφηενδξ πςνδηζηυηδηαξ πθμία ζηδκ δζεηδίηδζδ θμνηίςκ.  Σμ 

βεβμκυξ αοηυ επζαανφκεδηε ηαζ απμ ημοξ ιεζςιέκμοξ υβημοξ ιεηαθμνάξ αιιςκίαξ. 

Οζ αβμνέξ ιζηνυηενδξ ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ πθμίςκ δέπηδηακ θζβυηενεξ πζέζεζξ ιζαξ ηαζ δ 

ιεηαθμνά πεηνμπδιζηχκ πνμζυκηςκ αμήεδζε ηάπςξ απυ ηδκ επίδναζδ ημο παιδθυηενμο υβημο 

ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίμκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο ζηυθμο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 18: Η LPG λαπιαγνξά 

 

Πδβή: Clarkson Shipping Intelligence Weekly – Issue No. 937 

 

Ο υβημξ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ ημ 2009 ζζμδοκαιεί ζε 0.9 εη.ηυκμοξ ηαζ ημ 2010 ημ 

ειπυνζμ πμο δζελάβεηαζ δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ επανηέξ χζηε κα πνδζζιμπμζείηαζ μθμηθδνςηζηά 

υθμ ημ ημκάγ ηαζ ζδζαίηενα δ πςνδηζηυηδηα ηςκ παναδμηέςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ.  Λαιαάκμκηαξ 

οπυρδ υηζ ηα κέα projects πμο έπμοκ λεηζκήζεζ ημ 2010 εα αολήζμοκ ηδκ παναβςβή ηαζ ημ 

ειπυνζμ ηαζ ακαιέκεηαζ έςξ ηα ηέθδ ημο 2010 κα θηάζεζ ημ ειπυνζμ πενίπμο ημοξ 5 εη. ηυκμοξ. 
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ΠΙΝΑΚΑ 19: Freight Rates by size segment 

 

 

 
Πδβή: BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets 

 

 

Ο υβημξ ηςκ ιεηαθενυιεκςκ θμνηίςκ αιιςκίαξ ανίζηεηαζ ηαζ αοηυξ ζε παιδθά επίπεδα (1.5 εη. 

ηυκμζ ημ 2009) εκχ ζηα παιδθά επίπεδα παναβςβήξ ζοκηέθεζε ηαζ ημ πηςηζηυ δζεεκέξ επίπεδμ 

ηςκ ηζιχκ ηδξ αιιςκίαξ απυ ημ ηέηανημ ελάιδκμ ημο 2008.  Ζ γήηδζδ ζαθχξ ηαζ ιείςεδηε απυ 

ηδκ ιεζςιέκδ γήηδζδ ημο πδιζημφ ηαζ αζμιδπακζημφ ημιέα αθθά μζ ηζιέξ ζηαδζαηά αολήεδηακ 

απυ ηζξ ανπέξ ημο 2010 θυβς ηδξ αεθηίςζδξ ζηα επίπεδα ηδξ γήηδζδξ.  Σμ ειπυνζμ ακαιέκεηαζ 

ιέπνζ ηα ηέθδ ημο 2010 κα ακαηάιρεζ ηαζ κα θηάζεζ ζε επίπεδα ιεβαθφηενα απυ ημ 2009. 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 36:  LPG Charter Rates, $ ‘000/month   

 

 
 

Πδβή: Clarkson Shipping Intelligence Weekly – Issue No. 937 

 

 

Πανάθθδθα, δ ιεηαθμνά ηςκ πεηνμπδιζηχκ πνμϊυκηςκ ιείςεδηε ημ 2009 ςξ απμηέθεζια ηδξ 

παιδθήξ γήηδζδξ ηαζ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ πνμαθήιαηα 

πμο πανμοζζάζηδηακ ζηδκ παναβςβή ημο Ηνάκ επδνεάζακ ηζξ ελαβςβέξ αζεοθέκζμο ςζηυζμ, 

οπήνλακ ζπμναδζηέξ εοηαζνίεξ πμο ηυκςζακ ηδκ γήηδζδ βζα εαθάζζζα ιεηαθμνά.  Αοηέξ μζ 
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ζπμναδζηέξ εοηαζνίεξ ζοκέπζζακ κα οθίζηαηαζ ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 2010 υιςξ ημ ειπυνζμ πνμξ ημ 

πανυκ ηζκείηαζ ιε παιδθμφξ νοειμφξ βεβμκυξ πμο επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηα ιεβάθδξ 

πςνδηζηυηδηαξ πθμία. 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ επίπεδμ ηςκ καφθςκ βζα ηα LPG πθμία δεκ ήηακ ζαθχξ ημ ηαθφηενμ 

δοκαηυ αθμφ ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ οπήνλε ιεβάθδ πνμζπάεεζα κα ηαθφπημκηαζ ηα 

θεζημονβζηά ηυζηδ.  Οζ ζοκεήηεξ λεηζκμφκ κα αεθηζχκμκηαζ απυ ημ 2008 ηαζ έπεζηα ηαζ μζ 

πνμζδμηίεξ ηςκ πθμζμηηδηχκ κα ακέαεζ ηαζ πάθζ δ αβμνά θεζημονβμφκ ηαοηυπνμκα ιε ηδκ 

ακαιμκή ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβήξ.
160

 

 

 

 

 

8.3 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ ΣΧΝ LPGs ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΛΟΗΟΤ 

 

8.3.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΩΝ VLGS’s > 60,000 cbm 

 

Ακαιθζζαήηδηα, ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ζε spot υνμοξ πανμοζίαζακ 

ιεβάθδ δζαηφιακζδ ημ 2008.  ηδκ εαθάζζζα δζαδνμιή MEG/Japan μ α καφθμξ ανζζηυηακ 

ιεηαλφ $ 25 ηαζ $ 82.5 ημ πνχημ ελάιδκμ ημο έημοξ ηαζ ιεζχεδηε ζε $ 18 ζηυ ηυθμξ ημο 

έημοξ
161

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 37: LPG carriers 38,000 – 82,000 cbm/ Short-term T/C or T/C Equivalent to spot 

voyages in 2008 

 

 
Πδβή: Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, «The LPG shipping market in 2008», Annual Review 

                                                             
160 Clarksons Research Services  - Spring 2010, ζεθ 54 
161 Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 
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Γζα αοηέξ ηζξ δζαηοιάκζεζξ, οπάνπμοκ ανηεημί θυβμζ πμο ηζξ δζηαζμθμβμφκ εη ηςκ μπμίςκ 

αλζμζδιείςηδ είκαζ δ αφλδζδ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο (crude oil) ηαζ δ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ 

απυ ηζξ πχνεξ ημο ηυθπμο (Gulf countries).  Σδκ ίδζα πνμκζά, 18 κευηεοηηα πθμία εζζήθεακ ζηδκ 

αβμνά αθθά μοζζαζηζηά δ αφλδζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημκάγ ακηζζηαειίζηδηε ιε ηδκ πανάθθδθδ 

απμιάηνοκζδ 8 πθμίςκ ηα μπμία είηε πνδζζιμπμζήεδηακ ςξ απμεδηεοηζημί πχνμζ είηε 

πμοθήεδηακ βζα scrap. 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ζημ 2008, μ καοθμδείηηδξ Baltic Index ζδιείςζε έκα ιέζμ επίπεδμ βζα ηδκ 

δζαδνμιή MEG/Japan $41/tone ημ μπμίμ επίπεδμ ήηακ ζαθχξ ορδθυηενμ απυ ημ 2007 

ακελάνηδηα απυ ημ βεβμκυξ υηζ οπήνλε πηχζδ ζηα ηαεανά ηένδδ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηςκ ηζιχκ 

ημο bunkering.  Παναηδνήζαιε επίζδξ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ηςκ καφθςκ ιεηαλφ ηςκ αβμνχκ 

ακαημθζηά ηαζ δοηζηά ημο μοέγ, ιε ζδζαίηενδ ηζκδηζηυηδηα ζε θμνηία ζηζξ δοηζηέξ πενζμπέξ 

δίκμκηαξ εοηαζνίεξ arbitrage πανυθμ πμο ηα θεζημονβζηά έλμδα ήηακ ζοπκά ιεβαθφηενα.  Δίκαζ 

βεβμκυξ πςξ μζ δζαηοιάκζεζξ ζημοξ καφθμοξ εηείκδ ηδκ επμπή δδιζμφνβδζε ιεβάθδ ααεααζυηδηα 

ιε απμηέθεζια ηδκ πενζμνζζιέκδ ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα.  Χζηυζμ, ανηεηά ζοιαυθαζα έθααακ 

πχνα ηαζ μζ ζπεηζημί καφθμζ πμο ζοιθςκήεδηακ ηοιαίκμκηακ ιεηαλφ $ 650,000 - $ 800,000 

ιδκζαίςξ βζα πνμκζηή πενίμδμ καφθςζδξ έςξ ηαζ ηνία πνυκζα ηαεχξ μζ ζζπονμί ημο πεηνεθαίμο 

ηαζ θμζπμί operators ακάιεκακ αεθηίςζδ ηα επυιεκα έηδ.   

 

Φηάκμκηαξ ζημ 2009, ακ ηαζ ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ είπακ ιζα ιζηνή ακάηαιρδ απυ ημ ηέθμξ ημο 

ηνίημο ηνζιήκμο ημο έημοξ,μζ αεθηζςιέκεξ ζοκεήηεξ ημο ειπμνίμο δεκ αμήεδζακ κα ζοκεπίζεζ 

αοηή δ ακάηαιρδ ζηα καφθα ηαζ ζημ ηέηανημ ηνίιδκμ ημο 2009.  Ακηζεέηςξ, ηα καφθα 

οπμπχνδζακ ηαζ πάθζ ςξ απμηέθεζια ηδξ ιεζςιέκδξ δζαεεζζιυηδηαξ θμνηίμο ζε FOB υνμοξ απυ 

ηδκ Μέζδ Ακαημθή αθθά ηαζ βεκζηά απυ ημ πηςηζηυ ηθίια ζημ ειπυνζμ ζηδκ Ακαημθή
162

. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 38: Baltic Index (Freight/PMT) VS TCE (Hire/Month) in 2009 

 

 
Πδβή: BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets 

                                                             
162 Clarkson Research Services , Spring 2010, ζεθ 50 
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Πανάθθδθα, ηα ηένδδ απυ ηα Time Charter Equivalent (T.C.E.) ήηακ ηαζ αοηά πηςηζηά ιε ιέζμ 

υνμ ηάης ηςκ $ 250,000 ιδκζαίςξ.  Ζ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

πνμαθήιαηα ζηδκ παναβςβή ζηδκ Αθβενία ήηακ δοζμίςκα ζημζπεία βζα ακάηαιρδ ηαζ έηζζ ημκ 

Νμέιανζμ ημο 2009 μζ καφθμζ οπμπχνδζακ ζε $ 20s/tone ηαζ ηα ηένδδ απυ ηα Time Charter 

Equivalent έθηαζακ ζε επίπεδμ $ 160,000 ιδκζαίςξ. 

 

ηζξ ανπέξ ημο 2010 ημ ηθίια ήηακ ζαθχξ ηαθφηενμ ηαζ ακαιεκυηακ ακάηαιρδ.  οβηεηνζιέκα, 

ακ ηαζ ζδιεζχεδηακ εοκμϊημί υνμζ ηαζ ζοκεήηεξ ζηδκ ιεηαθμνά ζε spot υνμοξ απυ ηδκ Μέζδ 

Ακαημθή, ςζηυζμ, δ πανάδμζδ έλζ κευηεοηηςκ δδιζμφνβδζε ηαζ πάθζ ακζζζμνμπίεξ ιεηαλφ ηδξ 

πνμζθμνάξ ηαζ ηδξ γήηδζδξ πςνδηζηυηδηαξ.  Αοηυ ζοκεπίζηδηε ηαζ ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2010 

ιε απμηέθεζια κα θηάζμοκ μζ καφθμζ ζε επίπεδμ ηςκ $20S/tone ηαζ ηα ηένδδ απυ ηα Time 

Charter Equivalent κα θηάζμοκ ηα $ 190,000 ιδκζαίςξ, ιε ανηεηέξ πζέζεζξ κα ιεζςεμφ ηάης απυ 

ηα θεζημονβζηά έλμδα. 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 39: VLGC spot & T/C Markets 

 

 
 

 

Οζ επυιεκεξ παναδυζεζξ πθμίςκ δεκ είπακ ηυζμ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ηαεχξ ιεβαθφηενδξ 

δθζηίαξ πθμία απμζφνεδηακ επζηοβπάκμκηαξ έηζζ ιζα ζπεηζηή ζζμννμπία.  Σέζζενα πθμία 

δυεδηακ βζα scrap ημ 2009 ηαζ άθθα δφμ πθμία πμοθήεδηακ ημ 2010 βζα scrap, έκα εη ηςκ 

πθμίςκ ήηακ δθζηίαξ ιυκμ 20 εηχκ. 

 

Ζ δε spot αβμνά ήηακ απμεαννοκηζηή ςξ πνμξ ηδκ καφθςζδ πθμίςκ ηαζ ιυκμ θίβεξ ζδιεζχεδηακ 

ημ ηεθεοηαίμ ελάιδκμ ημο 2010.  Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ δ SK Gas καφθςζε ημ πθμίμ «DL 

Calla» βζα πέκηε πνυκζα ιε $ 500,000 ιδκζαίςξ ηαζ ημ Ηκδζηχκ ζοιθενυκηςκ πθμίμ «Maharshi 

Bhardwaj», πςνδηζηυηδηαξ 76,644 cbm καοθχεδηε βζα 12 ιήκεξ απυ ηδκ εηαζνεία IOC ιε καφθμ 

$ 540,00 ιδκζαίςξ. 

  



99 | Σελ. 
 

ΠΙΝΑΚΑ 20: Baltic Exchange LPG  

Ημερ/νία Κλείσιμο Διαφ. Διαφ.% 

2/10/2009 28,719 
  9/10/2009 28,719 0 0 

16/10/2009 26,969 -1,75 -6,09 

23/10/2009 26,156 -0,81 -3,01 

30/10/2009 25,969 -0,19 -0,71 

6/11/2009 24,813 -1,16 -4,45 

13/11/2009 25,313 0,5 2,02 

20/11/2009 25,156 -0,16 -0,62 

27/11/2009 25,781 0,63 2,48 

4/12/2009 28,875 3,09 12 

11/12/2009 28,031 -0,84 -2,92 

18/12/2009 27,594 -0,44 -1,56 

25/12/2009 28,125 0,53 1,92 

8/1/2010 27,844 -0,28 -1 

15/1/2010 27,688 -0,16 -0,56 

22/1/2010 27,688 0 0 

29/1/2010 28,031 0,34 1,24 

5/2/2010 26,438 -1,59 -5,68 

12/2/2010 25,469 -0,97 -3,67 

19/2/2010 25,406 -0,06 -0,25 

26/2/2010 25,594 0,19 0,74 

5/3/2010 26,125 0,53 2,07 

12/3/2010 26,813 0,69 2,63 

19/3/2010 28,719 1,91 7,11 

26/3/2010 28,313 -0,41 -1,41 

2/4/2010 29,5 1,19 4,19 

9/4/2010 30,156 0,66 2,22 

16/4/2010 30,125 -0,03 -0,1 

23/4/2010 31,938 1,81 6,02 

30/4/2010 33,625 1,69 5,28 

7/5/2010 34,563 0,94 2,79 

14/5/2010 34,188 -0,38 -1,08 

21/5/2010 34,719 0,53 1,55 

28/5/2010 37 2,28 6,57 

4/6/2010 39,375 2,38 6,42 

11/6/2010 44,375 5 12,7 

18/6/2010 43,875 -0,5 -1,13 

25/6/2010 42,719 -1,16 -2,63 

2/7/2010 40,563 -2,16 -5,05 

9/7/2010 38,25 -2,31 -5,7 

16/7/2010 37,844 -0,41 -1,06 

23/7/2010 36,656 -1,19 -3,14 

30/7/2010 36,25 -0,41 -1,11 
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6/8/2010 35,469 -0,78 -2,15 

13/8/2010 33,125 -2,34 -6,61 

20/8/2010 33,563 0,44 1,32 

27/8/2010 34,625 1,06 3,16 

3/9/2010 34,719 0,09 0,27 

10/9/2010 34,125 -0,59 -1,71 

17/9/2010 34,375 0,25 0,73 

24/9/2010 34,531 0,16 0,45 
 

Πδβή: Δθδιενίδα Ναοηειπμνζηή  

 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ακαιέκεηαζ κα οπάνπεζ ιζα αίζζα ελέθζλδ ζε αοηυκ ημκ ημιέα ιέπνζ ηαζ ηα 

ηέθδ ημο 2010.  Απυ ηδκ ιζα πθεονά δ κέα παναβςβή απυ ημ Αιπμο Νηάιπζ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ 

ηίκδζδ ηςκ θμνηίςκ απυ ημ Καηάν ακαιέκεηαζ κα δχζεζ ζδιακηζηή χεδζδ ζημ LPG ειπυνζμ 

αθθά ηαζ ζημ ιεηαθμνζηυ ημιιάηζ ακηίζημζπα.  Φήιεξ βζα κέα ζοιαυθαζα ιε VLGSs 

ηοηθμθμνμφκ ζηδκ αβμνά, ςζηυζμ, πνμξ ημ πανυκ δεκ οπάνπεζ ηαιιία ζπεηζηή επζαεααίςζδ. 

 

 

 

8.3.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 40 – 60,000 cbm (Large Gas Carriers) 

 

Σμ 2008, πανυθμ πμο οπήνλακ ανηεημί πενίμδμζ ιδ δναζηδνζμπμίδζδξ, ςζηυζμ, αοηή δ 

ηαηδβμνία πθμίςκ επςθεθήεδηε ζδζαίηενα απυ ηδκ αολδιέκδ ηζκδηζηυηδηα ζε θμνηία ηα πνχηα 

2/3 ημο έημοξ.  ε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ζοιαυθαζα ήηακ ζοκοθαζιέκα ιε ημ οπεναηθακηζηυ 

ειπυνζμ ηδξ αιιςκίαξ εκχ αολδιέκεξ ήηακ ηαζ μζ θμνηχζεζξ απυ ηδκ Γοηζηή Αθνζηή.  Ζ 

δζαθμνά ζημοξ καφθμοξ ιεηαλφ ηςκ πθμίςκ ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ (52,000 – 54,000 cbm) ηαζ ημο 

κευηενμο ζηυθμο (57,000 – 60,000 cbm) ήηακ αλζμζδιείςηδ.  Έκα ιμκηένκμ πθμίμ ιπμνμφζε κα 

ελαζθαθίζεζ καφθμ ηδξ ηάλεςξ $ 900,000 - $ 950,000 T.C.E. ιδκζαίςξ εκχ βζα ηα πθμία 

παθαζυηενδξ βεκζάξ, ηα επίπεδα T.C.E. ηοιαίκμκηακ ιεηαλφ $ 650,000 - $ 700,000 ιδκζαίςξ
163

. 

 

Πανυθμ πμο ζδιεζχεδηε ιζα ιζηνή ζπεηζηά ακάπηολδ ζημκ ζηυθμ ημ 2008, ηα ζδιάδζα ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ήηακ ειθακή θυβς ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ αβμνάξ ηδξ αιιςκίαξ αθθά ηαζ ηδξ 

οπενπνμζθμνάξ ημκάγ ηςκ VLGSs. 

 

Σμ 2009, δ αδοκαιίαξ ηδξ αβμνάξ ηςκ VLGC‟s ζαθχξ ηαζ επδνέαζε ηαζ ηζξ αβμνέξ ηςκ πθμίςκ 

ιζηνυηενδξ πςνδηζηυηδηαξ ηαεχξ ήηακ παναπηδνζζηζηυξ μ ακηαβςκζζιυξ ιε ηα πθμία 

ιεβαθφηενμο ημκάγ.  ημ λεηίκδια ημο ηέηανημο ηνζιήκμο ημο 2009 μζ πενζμνζζιέκεξ εοηαζνίεξ 

πνμχεδζακ πμθθμφξ απυ ημοξ πθμζμηηήηεξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηα πθμία ημοξ ζηδκ ιεηαθμνά 

αιιςκίαξ
164

. 

 

                                                             
163 Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 
164 Clarkson Research Services , Spring 2010, ζεθ 52 
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Ζ ιεηαθμνζηή δναζηδνζυηδηα ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πθμίςκ ζδιείςζε ιζα ζπεηζηή ακάηαιρδ 

ζηα ηέθδ ημο Οηηςανίμο ημο 2009 βεβμκυξ πμο ζοκεπίζηδηε ηαζ ημκ Νμέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ 

ιε ημ ηθείζζιμ θμνηίςκ απυ ηδκ Γοηζηή Αθνζηή , ιζηνήξ υιςξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ κάοθςζδξ. 

Παν‟ υθα αοηά, ήηακ αζζεδηυξ μ ακηαβςκζζιυξ ιε πθμία handy ηαζ mid-size ηαζ ζοκεπχξ μ 

καφθμξ βζα έκα ζοιαυθαζμ 12 ιδκχκ βζα έκα πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 59,000 cbm ιεζχεδηε ζε $ 

600,000 ιδκζαίςξ ημκ Οηηχανζμ ημο 2009 ηαζ έθηαζε ηα $ 500,000 ιδκζαίςξ ζηα ηέθδ ημο 

έημοξ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 40: LPG spot rates πινίνπ ρωξεηηθόηεηαο 43,000t 

 

 
 

 

Σμ 2010, ανπζηά, δ δζεφνοκζδ ηςκ ζοιαμθαίςκ ηδξ αιιςκίαξ ζοκέααθε εεηζηά ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηδξ εκ θυβς αβμνάξ.  Παν΄μθα αοηά δεκ οπάνπεζ ηάπμζα 

αλζμζδιείςηδ ηζκδηζηυηδηα ζημοξ καφθμοξ ηαζ ζηδκ γήηδζδ ακηίζημζπα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 21: 12month Time Charter Rates as at 31/03/2010 

12Month               28 February 2010                     31 March 2010 MARKET 

Time charter 
rates 

monthly T/C 
rates 

Daily T/C 
rates 

monthly T/C 
rates 

daily T/C 
rates CHANGES 

30,000 cbm $ 565,000 $ 18,585 $ 565,000 $ 18,585 steady 

35,000 cbm $ 585,000 $ 19,243 $ 575,000 $ 18,914 weaker 

54,000 cbm $ 610,000 $ 20,066 $ 580,000 $ 19,079 weaker 

57,000 cbm $ 455,000 $ 14,967 $ 450,000 $ 14,803 weaker 
Πδβή: Πενζμδζηυ Ναοηζηά Υνμκζηά, Σεφπμξ 130, Μάζμξ 2010 
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8.3.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 – 40,000 cbm (Mid-sizes)  

 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ αοηή δ ηαηδβμνία πθμίςκ έπεζ επςθεθδεεί ανηεηά πνυκζα απυ ηδκ παβηυζιζα 

γήηδζδ ηαζ απαζπμθείηαζ ζε αβμνέξ ηδξ αιιςκίαξ, ημο LPG ηαζ πδιζηχκ πνμϊυκηςκ,  ζηζξ 

μπμίεξ αβμνέξ βεκζηά ηα επίπεδα καφθςκ, απαζπυθδζδξ ηαζ ηενδχκ είπακ ιζα ζηαεενή πμνεία.  

Όιςξ, ηαεχξ ιεηααάθθεηαζ ζδιακηζηά ημ δζεεκέξ ειπυνζμ ηαζ δ παβηυζιζα μζημκμιζηή 

ακάπηολδ, ζαθχξ ηαζ οπήνπακ ιεηααμθέξ ζημκ ημιέα ηςκ mid-sizes ζηαδζαηά. 

  

Ακαθοηζηυηενα, μ ηθάδμξ αοηυξ ακαιθζζαήηδηα επςθεθήεδηε απυ ηδκ ηαθέξ ζοκεήηεξ ηδξ 

αβμνάξ ηδξ αιιςκίαξ ημ 2008 ακελάνηδηα απυ ηδκ πηχζδ ηδξ αβμνάξ ζηα ηέθδ ημο δεφηενμο 

ελαιήκμο θυβς ηςκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ παναβςβή ζημκ Κυθπμ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ (αμοδζηή 

Ανααία, Καηάν ηαζ Ηνάκ)
165

.  Χζηυζμ, δ ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ ζηζξ πενζμπέξ αοηέξ μοζζαζηζηά 

ακηζζηαειίζηδηε ιε ηδκ αφλδζδ ημο εκδμαζζαηζημφ ειπμνίμο. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 41: Medium Sizes – 1 year T/C & Medium Sized LPG Carrier prices 

 

 
 

 

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ πθεζμρδθία ηςκ πθμίςκ αοηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ημ 2008 είπε καοθςεεί ιε 

ιεζαία ή ιαηνυπνμκα ζοιαυθαζα ή ιε ζοιαυθαζα ενβμθααζηήξ εηιίζεςζδξ (contracts of 

affreightments), ςζηυζμ, κέεξ καοθχζεζξ δεκ οπήνπακ ζημκ μνίγμκηα. 

 

Οζ καφθμζ εκυξ πθμίμο πςνδηζηυηδηαξ 35,000 cbm ηοιαίκμκηακ βφνς ζηα $ 900,000 ιδκζαίςξ 

(average Time Charter Equivalent) ζηζξ ανπέξ ημο 2008 ηαζ ζημ ηέθμξ ημο έημοξ ιεηαλφ $ 

750,000 - $ 800,000 ιδκζαίςξ.  Πανάθθδθα, βζα πθμίμ ηδξ πνμακαθενεείζαξ πςνδηζηυηδηαξ, μζ 

                                                             
165

 Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 
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καφθμζ βζα ζοιαυθαζα πνμκζηήξ δζάνηεζαξ εκυξ έςξ δφμ εηχκ ζδιείςζακ ιείςζδ ηδξ ηάλεςξ 5% 

- 10% εκ ζοβηνίζεζ ιε ημ 2007. 

 

Με δεδμιέκμ ηδξ παναββεθίεξ πθμίςκ πμο είπακ δμεεί πνμβεκέζεενα,  οπήνλε έκημκμξ 

πνμαθδιαηζζιυξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ αβμνάξ ακ ζοκέπζγε δ αβμνά ηδξ αιιςκίαξ κα έπεζ πηςηζηά 

επίπεδα, πανυθμ πμο οπάνπεζ δ εκαθθαηηζηή θφζδ απαζπυθδζδξ ηςκ εκ θυβς πθμίςκ ηαζ ζε 

άθθεξ αβμνέξ. 

 

Σμ 2009 δ πίεζδ απυ ημκ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ηςκ VLGCs  ηαζ LGCs ήηακ πενζζζυηενμ απυ 

ειθακήξ ηαζ απμηέθεζε  ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα ηαζ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πμο ιεθεηάιε.  

Πανάθθδθα, ηα πηςηζηά επίπεδα ηδξ αβμνάξ ηδξ αιιςκίαξ ηαζ δ είζμδμξ ηςκ κευηεοηηςκ ζηδκ 

αβμνά πεζνμηένεοζακ ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ηαζ αφλδζακ ημ πνυκμ παναιμκήξ ηςκ laid-up 

πθμίςκ
166

.  Ηδζαίηενα μζ ηαθμηαζνζκμί ιήκεξ ημο 2009 ήηακ ηνίζζιμζ βζα ηα mid-sizes θυβς ηδξ 

ιείςζδξ ηδξ γήηδζδξ βζα LPG ηαζ αιιςκία αθθά ηαζ θυβς ημο ακηαβςκζζιμφ ιε ηα LGCs.  Απυ 

ημκ επηέιανζμ ημο 2009 ηαζ έπεζηα ζδιεζχεδηε ιζα ιζηνή ακάηαιρδ ζηδκ αβμνά ηδξ αιιςκίαξ 

θυβς ηδξ αολδιέκδξ ηζκδηζηυηδηαξ θμνηίμο απυ ημ Yuzhnny ηαζ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ γήηδζδξ 

απυ ηζξ ΖΠΑ. 

 

Μζα απεζηυκζζδ ηςκ καφθςκ ηδκ δεδμιέκδ πνμκζηή πενίμδμ απμηεθεί ημ παναπηδνζζηζηυ 

πανάδεζβια εκυξ πθμίμο πςνδηζηυηδηαξ 35,000 cbm (fully-ref) υπμο μ καφθμξ βζα έκα 

ζοιαυθαζμ 12 ιδκχκ απυ $ 640,000/ιδκζαίςξ έθηακε ηα $ 575,000/ιδκζαίςξ ζηδκ ανπή ημο 

επηειανίμο ημο 2009 ηαζ ζημ ηέθμξ πανμοζίαζε ιζα αφλδζδ θηάκμκηαξ ηα $ 625,000/ιδκζαίςξ. 

 

Ζ πηςηζηή πμνεία ηςκ καφθςκ είκαζ μθμθάκενδ ηαεχξ βζα πανάδεζβια, μ καφθμξ εκυξ πθμίμο 

πςνδηζηυηδηαξ 22,000 cbm βζα καφθςζδ 12 ιδκχκ ακενπυηακ ζε επίπεδμ $ 760,000/ιδκζάζςξ 

ημκ Μάνηζμ ημο 2009 ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ ηαηέθδλε ζηα $ 715,000/ιδκζαίςξ.  

Παν‟ υθα αοηά, εοηαζνίεξ απυ ηδκ αβμνά ηςκ πεηνμπδιζηχκ δεκ επέηνερακ ηδκ πθήνδ πηχζδ 

ζηα καφθα, υπςξ ζοκέαδ ζε πθμία ιεβαθφηενδξ πςνδηζηυηδηαξ. 

 

Σμ 2010 βεκζηά πανμοζζάγεηαζ ιζα ζηαεενή πμνεία ζημοξ καφθμοξ ιε ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ.  Δκδεζηηζηά, 

δίδεηαζ ζημκ ηάηςεζ πίκαηα ημ επίπεδμ ηςκ καφθςκ έςξ ημκ Μάνηζμ ημο 2010. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 22: Time charter rates for mid-sized LPG carriers as at 31/03/2010 

 

   

Πδβή: Πενζμδίηυ Ναοηζηά Υνμκζηά, Σεφπμξ 130, Μάζμξ 2010 

 

 

                                                             
166 Clarkson Research Services, Autumn 2009, ζεθ 52 

12Month               28 February 2010                     31 March 2010 MARKET 

Time charter 
rates 

monthly T/C 
rates 

Daily T/C 
rates 

monthly T/C 
rates 

daily T/C 
rates CHANGES 

15,000 cbm $ 490,000 $ 16,118 $ 490,000 $ 16,118 steady 

24,000 cbm $ 490,000 $ 16,118 $ 490,000 $ 16,118 steady 

28,000 cbm $ 515,000 $ 16,941 $ 515,000 $ 16,941 steady 



104 | Σελ. 
 

8.3.4 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 12,000 – 22,500 cbm (Handysize) 

 

Ζ ζηαεενυηδηα ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πθμίςκ ημ 2008 μθείθεηαζ ζαθχξ απυ ηα ορδθά επίπεδα 

δναζηδνζυηδηαξ ηδξ αβμνάξ ηςκ πεηνμπδιζηχκ ηαεχξ ζδιεζχεδηε ηαζ ιεβάθδ ακάπηολδ ζημ 

ειπυνζμ πνμϊυκηςκ υπςξ αζεοθέκζμ, πνμποθέκζμ, αμοηαδίκδ ηαζ C4 απυ ηδκ Δονχπδ ζηδκ Αζία, 

απυ ηζξ Ζ.Π.Α. ζηδκ Αζία ηαζ απυ ηδκ Μέζδ Ακαημθή ζε ακαημθζημφξ ηαζ δοηζημφξ 

πνμμνζζιμφξ
167

. 

 

ηδκ ανπή ημο 2008 spot ηαλίδζα επέθενακ TCE ηένδδ άκς ηςκ $ 1.5 εη. ιδκζαίςξ βζα πθμία 

πςνδηζηυηδηαξ 20,000 – 22,000 cbm.  ε βεκζηέξ βναιιέξ μζ καφθμζ ανίζημκηακ ζε επίπεδμ 

ιεηαλφ $ 850,000 - $ 950,000 ιδκζαίςξ βζα πθμία πςνδηζηυηδηαξ 21,000 – 22,000 cbm βζα 

καφθςζδ απυ 6 έςξ 18 ιήκεξ. 

 

Ζ είζμδμξ ηςκ κευηεοηηςκ ζε αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πθμίςκ ακαιεκυηακ κα απμννμθδεεί απυ 

ηδκ πεηνμπδιζηή αβμνά, ςζηυζμ, μζ ιεηαααθθυιεκεξ ζοκεήηεξ ζημ ειπυνζμ ηαζ ζηδκ δζεεκή 

μζημκμιία δεκ άθδκακ πμθθά πενζεχνζα βζα εθοζδπαζιυ. 

 

Σμ 2009, δ πηχζδ ηδξ πεηνμπδιζηήξ αζμιδπακίαξ δ μπμία απμηεθεί ηδκ ιενίδα ημο θέμκημξ βζα 

ηδκ απαζπυθδζδ ηςκ πθμίςκ ηδξ εκ θυβς ηαηδβμνίαξ ζαθχξ ηαζ επδνέαζε ανκδηζηά ημκ ηθάδμ, 

υιςξ μζ επζπηχζεζξ δεκ ήηακ ηυζμ δοζιεκείξ υζμ ζε άθθμοξ ηθάδμοξ
168

.  Αλζμζδιείςηδ ήηακ δ 

αφλδζδ ηςκ ημκμιζθίςκ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ απυζηαζδξ ηςκ ηαλζδίςκ ιεηαλφ Ζ.Π.Α., Αζίαξ, 

Δονχπδξ ηαζ Νυηζαξ Αιενζηήξ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 42: LPG carriers 5,000 – 22,500 cbm Medium Term T/C (6-18 months) 

 

 

 
 

Πδβή: BRS Annual Review 2010 – Shipping and Shipbuilding Markets 

 

 

Χζηυζμ, δ βεκζηή πηχζδ ζηδκ γήηδζδ ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ πενζζζυηενμ άββζλε ηδκ αβμνά 

αζεοθέκδξ, υπμο μζ πενζζζυηενμζ πθμζμηηήηεξ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ εφνεζδ 

εκαθθαηηζηχκ θμνηίςκ βζα ιεηαθμνά.  Ζ πηχζδ ζηα επίπεδα καφθςκ ήηακ ειθακήξ δεκ ήηακ 

                                                             
167 Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 
168 BRS 2010, “The LPG & Chemical Gas Shipping Market in 2009”, ζεθ 58-59 
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ιυκμ ηυζμ ζδιακηζηή υζμ παναηδνήεδηε ζε άθθμοξ ηθάδμοξ.  Πνμθακχξ, ηα αοζηδνά ιέηνα 

vetting ηαζ μζ πενζμνζζιμί υζμκ αθμνά ηδκδθζηία ηςκ πθμίςκ βζα  δναζηδνζμπμίδζδ ζε ηάπμζεξ 

αβμνέξ εκίζποζε ημκ ιμκηένκμ ζηυθμ κα ιπμνεί κα επζηοβπάκεζ καφθμοξ ζε ζπεηζηά 

ζηακμπμζδηζηά επίπεδα, δεδμιέκδξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ. 

 

ημ ηέθμξ ημο 2009, μ καφθμξ εκυξ ζοιαμθάζμο εκυξ έημοξ βζα έκα πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 16,000 

cbm ήηακ πενίπμο $ 600,000/ιδκζαίςξ εκχ πανάθθδθα ανηεηά ζοιαυθαζα ηθείζηδηακ ζηα ηέθδ 

ημο 2009. 

 

 

 

8.3.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΣΩΝ 12,000 cbm 

 

Ακαιθζζαήηδηα, ημ 2008 οπήνλε ιζα βεκζηή ζηαεενυηδηα ζημκ ηθάδμ ιε έκημκδ ηζκδηζηυηδηα 

ηονίςξ ζημκ ηθάδμ ηςκ πεηνμπδιζηχκ.  Σα κευηεοηηα πθμία πμο παναδυεδηακ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ημο έημοξ απαζπμθήεδηακ ηονίςξ ζηδκ κέα παναβςβή ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ ηαζ ζδίςξ 

ημο Ηνάκ
169

.    

 

Μέπνζ ηαζ ημ πνχημ ελάιδκμ ημο 2008 ζδζαίηενδ ηζκδηζηυηδηα οπήνλε βζα θμνηία υπςξ 

αζεοθέκδ, πνμποθέκδ ηαζ αμοηαδίκδ ηαζ ζε spot ηαζ ζε υνμοξ πνμκμκαφθςζδξ.  Απυ ηα ιέζα ημο 

έημοξ υιςξ δ δναζηδνζυηδηα λεηίκδζε κα ιείςκεηαζ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηζιήξ ηςκ εκ θυβς 

αβαεχκ αθθά ηαζ θυβς ηδξ ιείςζδξ ηδξ παναβςβήξ δζφθζζδξ.  Παν‟ υθα αοηά, ζδιεζχεδηε 

αολδιέκδ ιεηαθμνζηή δναζηδνζυηδηα απυ ηζξ Ζ.Π.Α. πνμξ ηδκ Νυηζα Αιενζηή ηαζ ηδκ Αζία εκχ 

αολδιέκδ ήηακ ηαζ δ γήηδζδ βζα semi-refrigerated πθμία πςνδηζηυηδηαξ 15,000 – 20,000 cbm. 

 

Οζ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ χεδζακ πμθθμφξ πθμζμηηήηεξ εηείκδ ηδκ πενίμδμ κα πνμαμφκ ζε κέεξ 

παναββεθίεξ ηαζ έηζζ ζοκμθζηά ζημ έημξ μζ παναββεθίεξ πμο δυεδηακ ήηακ 35.  Ο ζοκδοαζιυξ 

ηδξ ορδθήξ ηζιήξ ηςκ κευηεοηηςκ ηαζ ηα ορδθά καφθα αοηυιαηα αφλδζακ ηαζ ηζξ ηζιέξ ηςκ 

ιεηαπεζνζζιέκςκ ζδίςξ ηςκ small pressurized πθμίςκ πςνδηζηυηδηαξ 5,000 – 9,000 cbm. 

 

Σμ 2009 ημ βεκζηυ επίπεδμ ηςκ καφθςκ βζα ηα ιζηνήξ πςνδηζηυηδηαξ πθμία ήηακ ζαθχξ πζμ 

εοπνμζάνιμζημ ζημ βεκζηυ ηθίια πμο επζηναημφζε ζημ δζεεκέξ ειπυνζμ.  Δκχ ζε έκα time 

charter βζα έκα πθμίμ semi-ref πςνδηζηυηδηαξ 3,200 cbm μ καφθμξ είπε εθάπζζηδ ιείςζδ (απυ $ 

260,000/ιδκζαίςξ ζηζξ ανπέξ ημο 2009 ζε $ 245,000/ιδκαίςξ ημκ επηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ), 

ςζηυζμ, δεκ οπήνλε ζδιακηζηή δζαηφιακζδ
170

.  Σμ επίπεδμ ημο καφθμο εκυξ time charter βζα 

πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 3500,00 cbm απαζπμθμφιεκμ ζηδκ Γφζδ, πανέιεζκε ζηαεενυ απυ ηδκ 

ανπή ημο 2009 ζηα $ 220,000/ιδκζαίςξ.  Ακηίεεηα μζ καφθμζ ζηδκ Ακαημθή αολήεδηακ απυ $ 

190,000/ιδκζαίςξ ζε $ 205,000/ιδκζαίςξ ιέπνζ ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο 2009. 

 

 

 

 

 

                                                             
169 Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 
170 Clarkson Research Services – Autumn 2009, ζεθ 54 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 43: LPG freight rates (spot voyages) – VLGS & 3,200 – 5,000 cbm 

 

  
Πδβή: Barry Rogliano Salles, Shipbrokers, “The LPG Shipping Market in 2008”, Annual Review 

 

 

 

Σμ 2010 μζ πνμμπηζηέξ ηδξ αβμνάξ βζα ημκ εκ θυβς ηθάδμ LPG ζαθχξ ηαζ αεθηζχεδηακ ηαζ 

ζδζαίηενδ ήηακ δ δναζηδνζυηδηα ζηδκ spot αβμνά
171

.  Με ιζα αολδιέκδ γήηδζδ εκ ζοβηνίζεζ ιε 

ημ 2009, μζ καφθμζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ πανέιεζκακ ζηαεενμί πςνίξ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ. 

 

Γζα έκα time charter πνμκζηήξ δζάνηεζαξ 12 ιδκχκ βζα πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 3,200 cbm μ καφθμξ 

πανέιεζκε ζημ επίπεδμ ηςκ $ 240,000/ιδκζαίςξ εκχ βζα έκα pressured πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 

3500,00 cbm μ καφθμξ πανέιεζκε ζηαεενυξ ζηα $ 200,000/ιδκζαίςξ ζηδκ Ακαημθή ηαζ $ 

220,000 ιδκζαίςξ ζηδκ Γφζδ. 

 

Αλζμζδιείςηδ βζα αοηήκ ηδκ ηαηδβμνία πθμίςκ ήηακ ηαζ δ ηίκδζδ ζε αβμναπςθδζίεξ απυ ηα 

ηέθδ ημο 2009 έςξ ηαζ ημ πνχημ ελάιδκμ ημο 2010.  Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ δ πχθδζδ ηςκ 

πθμίςκ “Gas Natalie” ηαζ “Gas Fortune” ηδξ  εηαζνείαξ Stealth ζηδκ εηαζνεία Saehim Marine 

ζηδκ ηζιή ηςκ $ 6.5 - $ 6.8m ηαζ $ 6m ακηίζημζπα. 

 

 

 

8.4  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ LNG ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ   

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ζηδκ LNG αβμνά δεκ δέπμκηαζ ζδιακηζηέξ 

δζαηοιάκζεζξ ηαεχξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο πνμϊυκημξ ηονζανπμφκ μζ ιαηνμπνυκζεξ ζοιθςκίεξ.  

οβηεηνζιέκα, μ ιδπακζζιυξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ καφθςκ ζηα πφδδκ θμνηία μοζζαζηζηά δεκ έπεζ 
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πθήνδ εθανιμβή ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ καφθςκ ηδξ LNG εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ θυβς ηδξ δμιήξ 

ηδξ LNG καοηζθζαηήξ αβμνάξ δ μπμία ααζίγεηαζ ζε ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα υπμο ηα πθμία 

καοθχκμκηαζ βζα 10 – 20 έηδ. 

ηδκ spot αβμνά, πμο υπςξ πνμακαθένεδηε, ακηζπνμζςπεφεζ ιυκμ πενίπμο ημ 10% ηδξ 

ζοκμθζηήξ αβμνάξ, μζ καφθμζ επδνεάγμκηαζ απυ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πθμίςκ ηαζ ημκ ανζειυ 

ηςκ πθμίςκ πμο απαζπμθμφκηαζ ζε ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ δ 

οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ζηδκ spot αβμνά ζοιαάθθεζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηςκ 

καφθςκ ηαζ ακηίζημζπα δ αολδιέκδ γήηδζδ βζα ιεηαθμνζηέξ οπδνεζίεξ αολάκεζ ημοξ καφθμοξ
172

. 

Πανάθθδθα, μζ καφθμζ ηςκ LNG πθμίςκ επδνεάγμκηαζ ηαζ απυ ηδκ πςνδηζηυηδηα οπδνεζζχκ 

οβνμπμίδζδξ ηαζ επακαενζμπμίδζδξ.  Δίκαζ ζαθέξ πςξ ηα παιδθυηενα ηυζηδ ζηδκ οβνμπμίδζδ 

ημο θοζζημφ αενίμο ιεζχκμοκ ηαζ ηδκ αλία πχθδζδξ ημο άνα ηαζ ημο ηυζημοξ βζα ηδκ εαθάζζζα 

ιεηαθμνά, βεβμκυξ πμο έπεζ άιεζμ ακηίηηοπμ ζηα επίπεδα ηςκ καφθςκ.  Δπζπθέμκ, δ 

πθεμκάγμοζα πςνδηζηυηδηα οβνμπμίδζδξ ιπμνεί ηάθθζζηα κα αολήζεζ ηδκ γήηδζδ βζα spot 

ιεηαθμνέξ.  Έηζζ, μζ καφθμζ αολάκμκηαζ ακ δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζια πθμία βζα δναζηδνζμπμίδζδ 

ζηδκ spot αβμνά ηαζ ακηίζημζπα ιεζχκμκηαζ υηακ οπάνπεζ οπενπνμζθμνά πςνδηζηυηδηαξ ζε 

υνμοξ spot.  

 

 

8.5 Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ LNG ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΝΑΤΛΑΓΟΡΑ 

 

ημκ ηθάδμ ηςκ LNG ημ 2009 ζδιεζχεδηε ζδιακηζηή ακζζμννμπία ιεηαλφ πνμζθμνάξ ηαζ 

γήηδζδξ ημκάγ ηαζ αοηυ δζηαζμθμβείηαζ ηαζ απυ ηζξ ηαεοζηενήζεζξ ηςκ projects βζα ηα μπμία 

πνμμνίγμκηακ ηα new buildings
173

.  ηα πθαίζζα ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ, πμθθέξ 

επεκδοηζηέξ απμθάζεζξ βζα ηδκ οθμπμίδζδ κέςκ projects ηαεοζηένδζακ κα εηηεθεζημφκ, 

ςζηυζμ, ημ εκδζαθένμκ πμθθχκ ιεβάθςκ παζηηχκ ηδξ αβμνάξ ημο πεηνεθαίμο βζα δζαδζηαζίεξ 

δζαπείνζζδξ ημο θμνηίμο ζηδκ εάθαζζα (floating LNG solutions) θαίκεηαζ κα δνά εεηζηά απυ ηδκ 

πθεονά ηδξ πνμζθμνάξ πςνδηζηυηδηαξ. 

 

Αηυια ηαζ πνζκ λεζπάζεζ δ ηνίζδ, πμθθά απυ ηα projects δεκ είπακ μθμηθδνςεεί εκχ 

πανάθθδθα ηα ενβαηζηά ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά ηυζηδ ήηακ αολδιέκα.  Παν΄μθα αοηά ηάπμζα 

ηενιαηζηά λεηίκδζακ ενβαζίεξ ημ 2009 ηαζ εκδεζηηζηά ακαθένεηαζ ημ ηέκηνμ οβνμπμίδζδξ 

θοζζημφ αενίμο Tangguh ζηδκ Ηκδμκδζία ηαζ δφμ ηέκηνα επακαενζμπμίδζδξ ζημ Milford Haven, 

ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. 

 

Όπςξ ηαηαθαααίκμοιε, μζ ακςηένς πνμακαθενεείζεξ ηαεοζηενήζεζξ ζοκεπχξ δζαηανάζζμοκ 

ηδκ πνμζθμνά ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ ζηα πθαίζζα εκυξ μθμέκα ηαζ 

αολακυιεκμο LNG παβηυζιζμο ζηυθμο.  Πανάθθδθα, δ ιείςζδ ηδξ γήηδζδξ ηδξ Κίκαξ ζε 

θοζζηυ αένζμ απμηέθεζε ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα αηυια ηαζ βζα ηδκ spot αβμνά εκχ ακηίεεηα δ 

Δονςπαϊηή γήηδζδ αολήεδηε πένακ ηάεε πνμζδμηίαξ. 

 

                                                             
172 G.H. Dretakis, “The four LNG shipping markets”, City Of London, 2005, ζεθ 5 
173 Clarkson Research Services – Autumn 2009, ζεθ 49 
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Οοζζαζηζηά ημ 2009 ημ ειπυνζμ LNG ήηακ ιεηαλφ 22 εζζαβςβζηχκ πςνχκ ηαζ 17 ελαβςβζηχκ 

πςνχκ βεβμκυξ πμο δεκ ζοιπενζθαιαάκεζ ηδκ πνμέηηαζδ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ ήδδ 

εζζαβςβέςκ ηαζ ελαβςβέςκ.  Χζηυζμ, πανυθμ πμο οπάνπεζ δζέονοκζδ ημο ειπμνίμο ημ 2010, μ 

ημιέαξ ηςκ LNG ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα
174

.  Ζ γήηδζδ βζα θοζζηυ αένζμ 

ηςκ πςνχκ ημο ΟΟΑ
175

 έπεζ ιεζςεεί ηαηά 7% ιε ελαίνεζδ ηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ αναποπνυκζα, μζ 

επζπηχζεζξ ζηδκ αβμνά είκαζ ειθακείξ ηαεχξ ιεζςιέκδ είκαζ ηαζ δ γήηδζδ βζα LNG πθμία.  

Οοζζαζηζηά ημ ειπυνζμ ημο θοζζημφ αενίμο ακαιέκεηαζ κα ημκςεεί ιε ηδκ έκανλδ ηςκ ηέκηνςκ 

οβνμπμίδζδξ ηα έηδ 2013 – 2016.   

 

Σμ 2008 παναδυεδηακ ζηδκ αβμνά 54 κευηεοηηα πθμία ηα μπμία ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

ηαεοζηενήζεζξ ηςκ projects πνμηάθεζακ ορδθέξ πζέζεζξ ζηα επίπεδα ηςκ καφθςκ οπυ ζοκεήηεξ 

έκανλδξ ηδξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ.  Σμ 2008 μζ πενζζζυηενμζ πθμζμηηήηεξ έηθεζκακ 

καφθμοξ $ 40,000 - $ 50,000 διενδζίςξ ηαζ ζε ηαθέξ ζηζβιέξ ηζξ αβμνάξ μζ καφθμζ έθηακακ ηα $ 

80,000 διενδζίςξ
176

.  Χζηυζμ, ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ άνπζζακ κα ηαηναηοθμφκ θηάκμκηαξ ηα 

παιδθυηενα επίπεδα ημ 2008 ηαζ ημ 2009.  Ηδζαίηενα ημ 2009, ημκ ιήκα Μάζμ μζ καφθμζ έθηαζακ 

ηα $ 25,000 διενδζίςξ.  Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζδιακηζηυ νυθμ έπαζλε ηαζ δ ιείςζδ ηδξ 

γήηδζδξ ηδξ Κίκαξ ηαζ ηδξ Κμνέαξ βζα θοζζηυ αένζμ ηαηά 8% ηαεχξ μζ δφμ αοηέξ αζζαηζηέξ 

πχνεξ ακηζπνμζςπεφμοκ ζε πμζμζηυ ημ 1/2 ημο παβηυζιζμο ειπμνίμο LNG. 

 

Ζ ακηίδναζδ πμθθχκ πθμζμηηδηχκ ήηακ είηε κα απμζφνμοκ ηα πθμία ημοξ (lay up) είηε κα ηα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ςξ απμεδηεοηζημφξ πχνμοξ ακαιέκμκηαξ ηάπμζα δζαηφιακζδ ζημοξ καφθμοξ 

πνμξ υθεθμξ ημοξ.  Απυ ημ ηέθμξ ημο 2009 υπςξ ακαθένεδηε, οπήνπε ιζα ιζηνή ακάηαιρδ ζημκ 

ηθάδμ ηαζ μζ καφθμζ έθηαζακ ηαζ πάθζ ημ επίπεδμ ηςκ $ 40,000 διενδζίςξ.  Μζα μνζαηή αθθαβή 

ζδιεζχεδηε ηαζ ζημκ παβηυζιζμ ζηυθμ ηαζ ημ ημκάγ ηαεχξ πμθθά απυ ηα πθμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ςξ απμεδηεοηζημί πχνμζ (floating storage) είηε ςξ ιμκάδεξ 

επακαενζμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο (regasification units - FSRUs). 

 

ε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, αλίγεζ κα ημκίζμοιε ημ βεβμκυξ υηζ βζα υζα LNG πθμία είκαζ 

απαζπμθμφιεκα οπυ ιαηνμπνυκζα ζοιαυθαζα, ημ μπμίμ υπςξ ακαθένεδηε είκαζ παναπηδνζζηζηυ 

αοηήξ ηδξ αβμνάξ, μζ επζπηχζεζξ ηδξ ηνίζδξ δεκ ήηακ ηυζμ δοζιεκείξ υζμ ζε άθθμοξ ημιείξ ηδξ 

καοηζθίαξ ηαζ μζ υπμζεξ δζαηοιάκζεζξ ζημ επίπεδμ ηςκ καφθςκ δεκ δνμφκ ηαηαθοηζηά ζηα έζμδα 

ηςκ πθμζμηηδηχκ
177

.  Αοηυ αέααζα ελανηάηαζ ηαζ απυ ημοξ υνμοξ ηςκ καοθμζοιθχκςκ ηαεχξ μ 

εηάζημηε καοθχηδξ εκδέπεηαζ κα έπεζ μνίζεζ υνμ ζημ ζοιαυθαζμ βζα ιείςζδ ημο καφθμο ακ 

επζηναημφκ ηέημζεξ ζοκεήηεξ ζηδκ παβηυζιζα αβμνά ηαζ ζημ ειπυνζμ. 

 

οιπεναίκμκηαξ, δφμ ζδιακηζηέξ δοκαιζηέξ οπάνπμοκ ζηδκ LNG καοηζθζαηή αβμνά· ηα 

ακαιεκυιεκα projects ηαζ δ ηεπκμθμβία υιςξ οπάνπεζ ιεβάθδ ααεααζυηδηα ςξ πνμξ ηα επίπεδα 

ηςκ καφθςκ ηαεχξ ιε ηα ζδιενζκά δεδμιέκα, είκαζ λεηάεανμ πςξ έκα καοθμζφιθςκμ 25 εηχκ 

δεκ είκαζ επανηέξ βζα κα απμθένεζ ζηακμπμζδηζηά ηένδδ βζα ημ πθμίμ.  

 

 

                                                             
174 Clarkson Research Services – Spring 2010, ζεθ 56 
175

 ΟΟΑ (OECD): παβηυζιζμξ μνβακζζιυξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ζοκενβαζία ηαζ ακάπηολδ  
176 http://www.seatradeasia-online.com/News/4685.html 
177 UNCTAD, Review of Maritime Transport 2009, Κεθ. 4, ζεθ 91 
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9 Η LNG/LPG ΝΑΤΣΙΛΙΑ Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

9.1.  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ LNG ΚΑΗ 

ΣΟΤ LPG 

Ακαιθζζαήηδηα, ηακέκα ηαφζζιμ, είηε είκαζ πεηνεθαϊηυ πνμϊυκ, πεηνέθαζμ, άκεναηαξ ή θοζζηυ 

αένζμ δεκ είκαζ απυθοηα αζθαθέξ βζα ημ πενζαάθθμκ.  Χζηυζμ, ηάπμζα ηαφζζια είκαζ θζβυηενμ ηαζ 

άθθα πενζζζυηενμ επζηίκδοκα βζα ημ πενζαάθθμκ. 

Σμ LNG είκαζ έκα ηνοβμβεκέξ οβνυ αβαευ (-162◦ C) ηαζ υηακ είκαζ  ζε οβνή ιμνθή δεκ είκαζ 

εφθεηημ εκχ ηα δε εφθεηηα υνζά ημο ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 5,3% έςξ 14%. 

Χζηυζμ, δ ζςιαηζηή επαθή ιε ημ LNG υηακ ρφπεηαζ είκαζ ηαηαζηνμθζηή αθμφ δζαθφεηαζ μ 

ιοχδδξ ζζηυξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ υηακ ημ LNG δζαννέεηαζ ζε ιζα εενιή επζθάκεζα (θ.π. ζημ κενυ) ηυηε 

ζοιααίκεζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ «Γνήβμνδξ Αθθαβήξ Φάζδξ» (Rapid Phase Transition).  Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ
178

 ζοιααίκεζ υηακ οπάνπεζ δζαννμή ημο θμνηίμο ζημ κενυ ιε ηαπφηαημ νοειυ ηαζ 

ςξ απμηέθεζια ημ θοζζηυ αένζμ ιεηαθάζζεηαζ απυ οβνυ ζε αένζμ.  Σμ ιεβάθμ πμζμζηυ εκένβεζαξ 

πμο απεθεοεενχκεηαζ υηακ ζοιααίκεζ αοηυ ημ βεβμκυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε έηνδλδ πςνίξ υιςξ 

κα αημθμοεείηαζ ακάθθελδ ή ηάπμζα πδιζηή ακηίδναζδ.  Παν‟ υθα αοηά, μζ ηίκδοκμζ πμο 

απμννέμοκ ζε έκα ηέημζμ πενζζηαηζηυ είκαζ ζμαανμί αθθά ημοθάπζζημκ πενζμνίγμκηαζ ζημ 

βεςβναθζηυ ζδιείμ πμο θαιαάκεζ πχνα.  Δπίζδξ, μζ βνήβμνεξ αθθαβέξ θάζδξ έπμοκ πνμηαθέζεζ 

πμθοάνζειεξ εηνήλεζξ αηιμφ ζε ποηήνζα ηαζ ζε άθθα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, 

ςζηυζμ, δεκ έπμοκ μδδβήζεζ ζε ζμαανά αηοπήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ιεηαθμνά ημο LNG. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 44: Η δηαξξνή ηνπ LNG ζην λεξό 

 

 

                                                             
178 IFC Report, “Environmental, Health and Safety Guidelines for LNG facilities”, April 2007, ζεθ 

3 
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Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ημ θοζζηυ αένζμ δεκ είκαζ ημλζηυ ηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημ οβναένζμ, είκαζ 

εθαθνφηενμ απυ ημκ αένα ηαζ έηζζ ζε πενίπηςζδ δζαννμήξ δζαπέεηαζ ζε αοηυκ.  Έηζζ, ηα υπμζα 

πενζζηαηζηά ή ζοιαάκηα πμο έπμοκ ακαθενεεί δζεεκχξ, μθείθμκηαζ ή πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ 

ακάθθελδ ημο ηαοζίιμο ηαζ υπζ απυ ηδκ έηνδλδ ημο
179

.  Οοζζαζηζηά, μζ ηφνζμζ ηίκδοκμζ απυ ημ 

LNG ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ εφθεηηδ δζαζπμνά ημο αηιμφ ηαζ ηδκ εενιζηή αηηζκμαμθία πμο 

πνμηαθείηαζ.  Γεοηενμβεκείξ ηίκδοκμζ, υπςξ ηνομβυκα εβηαφιαηα ηαζ αζθζλία, είκαζ 

παναπηδνζζηζηά εκημπζζιέκα ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιεηαθμνάξ ηαζ απμεήηεοζδξ ημο LNG. 

Δπζπθέμκ, υηακ ημ LNG δζαννέεηαζ ζημ έδαθμξ ηυηε ελαηιίγεηαζ, υιςξ πνεζάγμκηαζ ανηεηέξ χνεξ 

έςξ υημο ελαηιζζηεί εκηεθχξ ηαζ ιέπνζ κα ζοιαεί αοηυ δζαπέεηαζ ηαπφηαηα.  

Όζμκ αθμνά ημ LPG, είκαζ έκαξ ιδ ημλζηυξ πεηνεθαζηυξ οδνμβμκάκεναηαξ (C3 + C4) ηαζ 

πνυηεζηαζ βζα εφθεηημ αένζμ.  Δζδζηυηενα,  ηα εφθεηηα υνζα ημο πνμπακίμο ζημκ αένα ηοιαίκμκηαζ 

ιεηαλφ 2.2% έςξ 9.5% ηαζ ημο αμοηακίμο 1.8% έςξ 8.4%
180

.  ε ακηίεεζδ ιε ημ LNG, είκαζ 

ειθακέξ ημ ζφκκεθμ πμο δδιζμονβείηαζ υηακ ελαηιίγεηαζ ημ μπμίμ είκαζ αανφηενμ απυ ημκ αένα. 

Δπζπθέμκ, ημ θαζκυιεκμ BLEVE (Boiling Liquid Vapour Cloud Explosion) ζοιααίκεζ υηακ 

οπενπζέγεηαζ ημ ζφζηδια ζοιπίεζδξ ημο LPG υπμο ηαζ αημθμοεεί έηνδλδ. 

 

9.2.  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟ LNG ΚΑΗ ΣΟ LPG 

Δίκαζ βεβμκυξ πςξ μζ ηίκδοκμζ πμο εβηοιμκμφκ απυ ηδκ ιεηαθμνά ημο LNG ηαζ ημο LPG 

δζαθένμοκ μοζζαζηζηά ζε δφμ ζδιεία
181

.  Πνχημκ, ημ LPG υηακ ελαηιίγεηαζ, αηυια ηαζ ακ 

εενιαίκεηαζ ζε αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία, είκαζ αανφηενμ απυ ημκ αένα ηαζ δεκ ακαηαηεφεηαζ 

ζςζηά, παναιέκμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα.  Γεφηενμκ, μζ πεπζεζιέκεξ δελαιεκέξ δζαηδνμφκ ημ LPG ζε 

οβνή ιμνθή ηαζ ζε αηιμζθαζνζηή εενιμηναζία.  Έηζζ ηα LPG πθμία δζαθένμοκ απυ ηα LNG 

πθμία υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ ηαζ ηδκ δζαπείνζζδ ημο θμνηίμο. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ααζζημί πενζααθθμκηζημί ηίκδοκμζ πμο πενζηθείμκηαζ ζε υθα ηα ζηάδζα 

παναβςβήξ ηαζ δζακμιήξ ημο θμνηίμο (LNG/LPG) ζοκμρίγμκηαζ ςξ ηάηςεζ
182

: 

o Μυθοκζδ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηςκ πενζαίςκ πανάηηζςκ πενζμπχκ 

Ο ηαεανζζιυξ ημο αοεμφ, δ απμιάηνοκζδ ηςκ απμννζιάηςκ εηζηαθήξ, δ ηαηαζηεοή απμααενχκ 

ηαζ ηοιαημεναοζηχκ υπςξ ηαζ δ νίρδ ένιαημξ ηςκ πθμίςκ ζηδκ εάθαζζα ιπμνεί ηάθθζζηα κα 

έπεζ αναποπνυεεζιεξ ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ζηδκ ιυθοκζδ ηςκ οδάηςκ ηαζ ηςκ 

πανάηηζςκ πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ ανίζημκηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ηενιαηζηχκ ηαζ ηςκ 

ενβμζηαζίςκ.   

                                                             
179 Σζαμφζδξ Κςκζηακηίκμξ, Άνενμ ζηδκ εθήιενζδα ημ ΒΖΜΑ, «ηζ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε βζα ημ 

θοζζηυ αένζμ», 04 Αοβμφζημο 1996 
180 M. Hopkings, A.H. Walker, SIGTTO, “The transportation of liquefied gas: an overview of some 

methods used for mitigating the risks” 
 
181

 F. W. Murray, D.L. Jaquette, W.S. King, “Hazards associated with the importation of liquefied 

natural gas”, ζεθ 7 
182 IFC Report, “Environmental, Health and Safety Guidelines for LNG facilities”, April 2007, ζεθ 
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o Κίκδοκμζ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ δζαπείνζζδ ημο θμνηίμο 

Ζ απμεήηεοζδ ηαζ δ ιεηαθμνά ημο θμνηίμο εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ βζα δζαννμέξ ή αηοπδιαηζηή 

απεθεοεένςζδ ημο θμνηίμο απυ ηζξ δελαιεκέξ, ηζξ ακηθίεξ ή ηαζ απυ ηα πθμία.  Δπζπθέμκ, 

οπάνπμοκ ηίκδοκμζ ακάθθελδξ θυβς ηςκ εφηθεηηςκ παναπηδνζζηζηχκ ημο θμνηίμο ζε αένζα 

ιμνθή.  ε πενίπηςζδ ακάθθελδξ, έκα εενιζηυ ηφια ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εβηάοιαηα βζα 

εκηάζεζξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ άκς ηςκ 5 KW/m² ηαζ βζα δζάνηεζα άκς ηςκ 40 δεοηενμθέπηςκ. 

Πανάθθδθα, δ αζημπία ή δζαννμή ημο θοζζημφ αενίμο πνμηαθείηαζ απυ ιδπακζηή πνυζηνμοζδ ή 

άθθδ ελςηενζηή ηαηαπυκδζδ επί ηδξ εβηαηάζηαζδξ, απυ εζςηενζηή ηαηαπυκδζδ θυβς οπενπίεζδξ 

ηαεχξ ηαζ απυ βήνακζδ ή δζάανςζδ ηςκ οθζηχκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ (ζςθήκεξ, ααθαίδεξ, 

ζηεβακςηζηά οθζηά η.α.)
183

.  

Οζ ηίκδοκμζ εηνήλεςξ ημο θοζζημφ αενίμο είκαζ ζπεηζηά πενζμνζζιέκμζ θυβς ηδξ ζπακζυηδηαξ ηςκ 

ζοκεδηχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνυηθδζδ ηδξ (πμζυηδηα αενίμο ηαζ πμζμζηυ ακάιζλδξ ηδξ ιε 

ημκ αένα, πμζμζηυ οβναζίαξ, φπανλδ ηθεζζηχκ πχνςκ η.α.).  Δπίζδξ, μζ ηίκδοκμζ απυ ημ ςζηζηυ 

ηφια ηοπυκ απυημιδξ δζαννμήξ είκαζ πμθφ ιζηνμί θυβς ηςκ παιδθχκ πζέζεςκ πμο επζηναημφκ 

ζηα ηηζνζαηά δίηηοα θοζζημφ αενίμο. 

 

o Δηπμιπέξ αενίςκ 

Ακαιθζζαήηδηα, ημ θοζζηυ αένζμ εεςνείηαζ απυ ηα θζθζηυηενα πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαφζζια 

ηαεχξ έπεζ ηα παιδθυηενα πμζμζηά εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα.  Οζ εηπμιπέξ αενίςκ 

απυ ηα ηενιαηζηά δζαπείνζζδξ ημο LNG αθμνμφκ ηονίςξ ελαηιίζεζξ απυ ιδπακέξ ηάοζεςξ, 

βεκκήηνζεξ, παθζκδνμιζηέξ ιδπακέξ, ελαενζζηήνεξ η.α. 

 

o Γζαπείνζζδ απμαθήηςκ 

Τρδθήξ ηαζ παιδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ απυαθδηα πνμενπυιεκα απυ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

οβνμπμίδζδξ ηαζ επακαενζμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο, πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ άπνδζηα θάδζα, 

πνδζζιμπμδιέκεξ ιπαηανίεξ, άδεζα αοηία πνςιάηςκ, άπνδζηα ιέηαθθα, ζαηνζηά απυαθδηα, 

θίθηνα η.α.  Σα οθζηά αοηά πνέπεζ κα δζαπςνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ επζηζκδοκυηδηα πμο 

πενζηθείμοκ πνζκ ηδκ απμαμθή ημοξ εκχ ακ δεκ εθανιυγμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ 

απμαμθή ημοξ, αοηυ έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ. 

 

o Θυνοαμξ 

Οζ ηφνζεξ πδβέξ εμνφαμο απμηεθμφκ απυ ηδκ ζφκδεδ δζαδζηαζία δζαπείνζζδξ ημο θμνηίμο ζηα 

ηενιαηζηα (ακηθίεξ, ημιπνέζμνεξ, εενιακηζηά ιδπακήιαηα, ελαηιζζηήνεξ) ηαζ απυ ημκ πεζνζζιυ 

ημο θμνηίμο (θμνημεηθυνηςζδ) πάκς ζημ πθμίμ. 

 

                                                             
183 Δοεοιζάδδξ Απυζημθμξ, Μδπ/βμξ - Ζθ/βμξ Μδπ, ΜΖΒΔ: Ζιενίδα βζα ηδκ αζθάθεζα ημο 

θοζζημφ αενίμο, εεζζαθμκίηδ, Γεηέιανζμξ 2003 



112 | Σελ. 
 

o Κίκδοκμζ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά 

 

Σα ζφκδεδ πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LNG 

ηαζ ημο LPG αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ αζθαθή δζαπείνζζδ ημο θμνηίμο ηαζ ηδκ θεζημονβία ημο 

πθμίμο ηαζ ηαηά πυζμ μ ζπεδζαζιυξ ημο πθμίμο ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πεζνζζιμφ ημο θμνηίμο 

ζοιααδίγμοκ ιε ημοξ Γζεεκείξ Κακμκζζιμφξ.
184

 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 45:  Worldwide number of severe LPG and natural gas accidents 

 

 

Πδβή: S. Hirschberg, G. Spiekerman, R. Dones, “Severe accidents in the energy sector”, 1998 

 

 

 

9.3  ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ Δ LNG ΠΛΟΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΟΣΑΗΑLNG 

Ακαιθζζαήηδηα, ημ πανεθευκ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG εκ ζοβηνίζεζ ιε ηδκ ιεηαθμνά 

άθθςκ επζηίκδοκςκ θμνηίςκ πανμοζζάγεζ ιδδαιζκά πενζζηαηζηά ηαζ αηοπήιαηα.  Μμθμκυηζ 

ιεηαθένεηαζ επζηίκδοκμ θμνηίμ, δ LNG καοηζθία είκαζ απυ ηζξ πθέμκ αζθαθέζηενεξ εαθάζζζεξ 

ιεηαθμνέξ. 

Απυ ημ 1959 πμο λεηίκδζε δ ειπμνζηή εαθάζζζα ιεηαθμνά ημο LNG, δεκ έπεζ ζδιεζςεεί ηακέκα 

πενζζηαηζηυ εακάημο πάκς ζε πθμίμ πμο κα ζοκδέεηαζ ιε ημ LNG
185

.   ηδκ πναβιαηζηυηδηα 

                                                             
184 Κακμκζζιμί ηαηά ηδκ International Gas Carrier Code ημο ΗΜΟ ηαζ επζπθέμκ ηακμκζζιμί απυ ηδκ 

SIGGTO (Society of International Gas Tankers and Terminal Operators) 
185 www.globalsecurity.org  

http://www.globalsecurity.org/
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ιυκμ μηηχ εαθάζζζα αηοπήιαηα πθμίςκ έπμοκ ζοιαεί ηα μπμία είπακ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

δζαννμή ημο θμνηίμο αθθά ηακέκα απυ αοηά δεκ είπε δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ. 

Σμ ζμαανυηενμ ηαηαβεβναιιέκμ αηφπδια LNG πθμίμο ήηακ δ πνμζάναλδ ημο πθμίμο El Paso 

Kayser ζηα ζηεκά ημο Γζαναθηάν ημκ Ημφκζμ ημο 1979, ημ μπμίμ ιεηέθενε 99,500 m³ θμνηίμ ιε 

ηαπφηδηα 19 καοηζημφξ ηυιαμοξ.  Χζηυζμ, δ γδιζά πμο οπέζηδ πενζμνίζηδηε ιυκμ ζηα φθαθα 

ημο πθμίμο ηαζ δεκ οπήνλε δζαννμή ημο θμνηίμο ηαεχξ δεκ οπήνλε νήβια ζημ ζφζηδια 

οπμδμπήξ ημο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 23: Γεληθά ζηνηρεία ραξαρηεξηζηηθώλ αηπρεκάηωλ (1984-2004) 

 

ε ζοκέπεζα ηςκ ακςηένς, ηα πενζζζυηενα αηοπήιαηα έπμοκ ζοιαεί ηονίςξ ζε ενβμαζηάζζα 

επακαενζμπμίδζδξ ηαζ οβνμπμίδζδξ ημο θοζζημφ αενίμο. 

Σμ 1941 ημ πνχημ ενβμζηάζζμ LNG ηηίζηδηε ζημ Κθίαεθακη (Οπάζμ) ηαζ έςξ ημ 1944 ηακέκα 

αηφπδια δεκ είπε ζοιαεί.  Χζηυζμ, ηδκ πνμκζά εηείκδ, ημ ενβμζηάζζμ δζέονοκε ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο ιε ηδκ πνμζεήηδ ιζαξ επζπθέμκ δελαιεκήξ θμνηίμο.  Ζ εκ θυβς δελαιεκή 

πνμζηέεδηε ηδκ πενίμδμ ημο Β‟ Παβημζιίμο Πμθέιμο υπμο ημ ακμλείδςημ αηζάθζ δεκ έζπε 

εονεία πνήζδ ηαζ έηζζ ημ ηνάια ιεηάθθςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ είπε 

παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε κζηέθζμ.  Χξ απμηέθεζια, δ δελαιεκή ηεθζηά δεκ θεζημφνβδζε ζςζηά 
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ηαζ ηαηά ηδκ απμηοπία αοηή, υθμ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ δζέννεοζε ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ.  Δκ 

ζοκεπεία λέζπαζε θςηζά ηαζ ιέζα ζε είημζζ θεπηά απυ ηδκ ανπζηή δζαννμή ημο LNG, ιζα 

δεφηενδ ζθαζνζηή δελαιεκή ανέεδηε εηηυξ θεζημονβίαξ θυβς ηδξ πονηαβζάξ.  Χξ απμηέθεζια 

αοημφ ημο αηοπήιαημξ, 128 άκενςπμζ ζημηχεδηακ, 225 ηναοιαηίζηδηακ ιε επζπθέμκ 

πενζααθθμκηζηυ ακηίηηοπμ ζε 475 εηηάνζα βδξ. 

Μεηά ημ ακςηένς πενζζηαηζηυ, ιυκμ ηέζζενα αηοπήιαηα έπμοκ ζδιεζςεεί ζε ενβαζηάζζα LNG.  

Ακαθοηζηυηενα, ημ 1977 ζημ Arzew ηδξ Αθβενίαξ, ημ 1979 ζημ Cove Point MD, ημ 1983 ζηδκ 

Bontang ζηδκ Ηκδμκδζία ηαζ ημ 2004 ζημ Skikda ζηδκ Αθβενία.  Όθα αοηά ηα αηοπήιαηα είπακ 

επζπηχζεζξ ιυκμ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ενβμζηαζίςκ πςνίξ ηαιιία δοζιεκή επίπηςζδ ζημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ζηζξ βφνς ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ. 

 

9.4  ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ Δ LPG ΠΛΟΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΟΣΑΗΑ 

Σμ LPG ακηθεί ηδκ «ηαηή ημο θήιδ» ηονίςξ απυ δφμ ιεβάθα αηοπήιαηα πμο έπμοκ ζοιαεί ζημ 

πανεθευκ. Ο θυβμξ βζα ημ ηναβζηυ δοζηφπδια ζηζξ 19 Νμειανίμο ημο 1984 ζε δελαιεκέξ LPG 

ηδξ ηναηζηήξ εηαζνείαξ PEMEX ζημ ακ Υμοάκ ημο Μελζημφ, πνμηάθεζε ημ εάκαημ ζε 

πενζζζυηενμοξ απυ 500 ακενχπμοξ ηαζ ημκ ηναοιαηζζιυ πενίπμο 6.000 ακενχπςκ. Δίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ δ έηνδλδ έβζκε αζζεδηή ηαζ ηαηαβνάθδηε απυ ζεζζιμβνάθμοξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ημο Μελζημφ ζηδκ πνςηεφμοζα ηδξ πχναξ
186

. 

Σμ δεφηενμ ιεβάθμ αηφπδια ζηδκ ζζημνία ημο LPG ήηακ ζηδκ έηνδλδ ηαζ ζηδκ αημθμοευιεκδ πονηαβζά 

πμο ζδιεζχεδηε ιεηαλφ ηςκ πενζμπχκ Asha ηαζ Ufa ζηδκ Ρςζζία ημ 1989 υπμο 600 άκενςπμζ 

ζημηχεδηακ ηαζ πενζζζυηενμζ απυ 700 άκενςπμζ ηναοιαηίζηδηακ.  ημ εκ θυβς αηφπδια μδήβδζακ μζ 

ζπίεεξ απυ έκα ηνέκμ ηδξ πενζμπήξ μζ μπμίεξ ήηακ ημ έκαοζια βζα ημ ζφκκεθμ αενίςκ πμο δδιζμονβήεδηε 

ηαζ πνμήθεε απυ ηδκ δζαννμή εκυξ αβςβμφ μ μπμίμξ ιεηέθενε 30% αεκγίκδ ηαζ 70% LPG
187

. 

Έκα αηυιδ ζμαανυ αηφπδια ζοκέαδ ζηδκ Σμζηάκδ ημ 2009 υηακ ελεννάβδ ααβυκζ πμο ιεηέθενε LPG. 

ημ δοζηφπδια έπαζακ ηδ γςή ημοξ 15 άκενςπμζ εκχ πνμηθήεδηακ γδιζέξ ηαζ ηαηαννεφζεζξ ηηζνίςκ 

ζηδκ πενζμπή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
186 http://www.skai.gr/news/opinions/article/152737/poia-einai-i-ependysi-ston-astako-apo-to-katar-

/ 
187 S. Hirschberg, G. Spiekerman, R. Dones, “Severe accidents in the energy sector”, 1998, ζεθ 126 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 45: Share of accidents in the LPG chain 

 

 

   Πδβή: S. Hirschberg, G. Spiekerman, R. Dones, “Severe accidents in the energy sector”, 1998 

 

Καηαθήβμκηαξ, ζοιπεναίκμοιε υηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αηοπδιάηςκ αθμνά ηα ενβμζηάζζα 

ηαζ είκαζ ιδδαιζκή δ ζοιιεημπή ηςκ LPG πθμίςκ ζηα πενζζηαηζηά αοηά. Χζηυζμ, 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ δ έηνδλδ εκυξ LPG πθμίμο πςνδηζηυηδηαξ 30,000 ηυκςκ ιπμνεί ηάθθζζηα κα 

έπεζ επζπηχζεζξ 11 θμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ εηείκεξ πμο ζδιεζχεδηακ ζηδκ Υζνμζίια ηαζ ζημ 

Ναβηαζάηζ
188

. 

 

 

9.5.  ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΑ LNG ΠΛΟΗΑ 

Ακαιθζζαήηδηα, θυβς ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ ηδξ θφζεςξ ημο θμνηίμο, ηα LPG ηαζ ηα LNG είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκα ιε ορδθέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ είκαζ ανηεηά δαπακδνά εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθεξ 

ηαηδβμνίεξ πθμίςκ πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ αλζμπζζηία ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ δ αζθάθεζα 

ηδξ ιεηαθμνάξ.  Πανάθθδθα, δ ηαηαζηεοή ηαζ μ ελμπθζζιυξ ηςκ πθμίςκ πμο ιεηαθένμοκ αένζα 

πνέπεζ κα ζοιααδίγεζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο IGC Code (International Gas Carrier Code) ημο ΗΜΟ 

εκχ επζπθέμκ μδδβίεξ ηαζ πναηηζηέξ δίκμκηαζ ηαζ εθαιυγμκηαζ απυ ηδκ SIGTTO (Society of 

International Gas Tankers and Terminal Operators). 

Όπςξ πνμακαθένεδηε, ζηα 50 πθέμκ έηδ ηδξ εαθάζζζαξ ιεηαθμνάξ LNG, ηα αηοπήιαηα πμο 

ζοκέαδζακ δεκ είπακ ζδιακηζηέξ επζπηπχζεζξ ηαζ αοηυ ημ αλζμεαφιαζημ ζζημνζηυ ζημ επίπεδμ 

ηδξ αζθάθεζαξ μθείθεηαζ ζηδκ ζοκεπμφξ αεθηίςζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ πθμίςκ, ζημκ ελμπθζζιυ, 

ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ αοζηδνχκ δζαδζηαζζχκ ζηδκ αζθάθεζα. 

                                                             
188 J. BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT: Vol. 12 (269-304), 2006:   Οζ εκ θυβς αημιζηέξ 

αυιαεξ ζζμδοκαιμφκ ιε 20 πζθ. Συκμοξ δοκαιίηδ.  Τπμθμβίγμοιε ηα ελήξ: 

QLPG=30.000.000 kg x 40.000 KJ/kg=1.200.000.000.000 KJ.  Σμ 1 kg δοκαιίηδ πανάβεζ 5.434 KJ.  Άνα 

1.200.000.000.000 KJ/5.434= abt 220.000.000 kg δοκαιίηδ ή 220.000 ηυκμζ δοκαιίηδ 
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Όθα ηα LNG πθμία είκαζ απαναίηδημ κα ζπεδζάγμκηαζ ιε δζπθά ημζπχιαηα, ηυζμ ζημκ ποειέκα 

υζμ ηαζ ζηα πθαϊκά ημο πθμίμο χζηε ζε πενίπηςζδ πνμζάναλδξ, ζφβηνμοζδξ ιε άθθμ πθμίμ ή 

αηυια ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ηνμιμηναηζηήξ εκένβεζαξ
189

 δ γδιζά ζηζξ δελαιεκέξ ημο θμνηίμο κα 

είκαζ υζμ ημκ δοκαηυκ ιζηνυηενδ ηαζ κα ιδκ οπάνπεζ δζαννμή.  Ζ φπανλδ ημο ααζζημφ ηαζ ημο 

δεοηενεφμκημξ ζοζηήιαημξ οπμδμπήξ ημο θμνηίμο απμηνέπεζ ηζξ πενζπηχζεζξ δζαννμήξ εκχ ηαζ 

ηα δφμ ζοζηήιαηα πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηα ελςηενζηά ηαζ εζςηενζηά επίπεδα ημο ηέθοθμοξ ημο 

πθμίμο
190

. 

Γζα ηδκ επζθμβή ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηυζμ ηδξ βάζηναξ ημο πθμίμο υζμ ηαζ ηςκ δελαιεκχκ 

θφθαλδξ ημο LNG ζζπφμοκ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ: 

o οιααζζιυηδηα ιεηαλφ θμνηίμο ηαζ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ζε υθεξ ηζξ εενιμηναζίεξ ηαζ 

ηαηαζηάζεζξ 

o Σα οθζηά εα πνέπεζ κα είκαζ ζηακά χζηε κα ακηέπμοκ ζε υθεξ ηζξ πζέζεζξ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ αοηχκ απυ ημ ζηαηζηυ αάνμξ ημο θμνηίμο, ηςκ βεζημκζηχκ 

εενιμηναζζχκ, ζδζαίηενα υηακ ρφπμκηαζ μζ δελαιεκέξ ηαηά ηζξ δοκαιζηέξ θμνηίζεζξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ υηακ ηζκείηαζ ημ πθμίμ 

o Σα οθζηά αοηά εα πνέπεζ κα είκαζ θεζημονβζηά ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ ηαθή ηαηαζηεοή 

(ζοβημθθήζεζξ) υζμ ηαζ ςξ πνμξ ημκ μζημκμιζηυ ημιέα 

 Πανάθθδθα, ηα ζοζηήιαηα αζθαθείαξ (emergency shutdown systems) ιπμνμφκ κα 

ακαβκςνίζμοκ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζηδκ παφζδ ηςκ θεζημονβζχκ ημο πθμίμο, 

βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδκ πμζυηδηα θμνηίμο πμο εκδέπεηαζ κα απεθεοεενςεεί.  

Τπάνπμοκ επζπθέμκ ηαζ ζοζηήιαηα ακίπκεοζδξ ηαζ ακηζιεηχπζζδξ πονηαβζάξ εκχ μζ εζδζηέξ 

θεζημονβζηέξ δζαδζηαζίεξ, δ εηπαίδεοζδ ημο πθδνχιαημξ ηαζ δ ηαθή ζοκηήνδζδ ζοκεζζθένμοκ 

ζε πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ ζηδκ βεκζηή αζθάθεζα ημο πθμίμο. 

Ο ηαηάθθδθμξ ελμπθζζιυξ ημοξ πενζθαιαάκεζ νακηάν ηαζ ζοζηήιαηα αλζμθυβδζδξ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ ημο πθμίμο, αοηυιαηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηηθ. δίκμκηαξ ηδκ δοκαηυηδηα ζημ 

πθήνςια κα ακζπκεφεζ πζεακμφξ ηζκδφκμοξ ηαζ κα εθέβπεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο πθμίμο ηαζ ηδκ 

θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ ημο.  

Πμθθά LNG πθμία δζαεέημοκ ιεηνδηέξ ηαπφηδηαξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηαηάθδθδξ ηαπφηδηαξ 

υηακ ημ πθμίμ πθδζζάγεζ ζημκ κηυημ.  Καηά ηδκ δζάνηεζα πμο ημ πθμίμ είκαζ αβηονμαμθδιέκμ, 

αοηυιαηα ζοζηήιαηα εθέβπμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ αζθάθεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ θυνηςζδξ ηαζ 

εηθυνηςζδξ εκχ υηακ ημ πθμίμ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ λδνά βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο θμνηίμο, 

μοζζαζηζηά ηα θεζημονβζηά ζοζηήιηα ημο πθμίμο ιε εηείκμ ηδξ λδνάξ θεζημονβεί ςξ έκα, 

επζηνέπμκηαξ ηδκ εκδεπυιεκδ επείβμοζα παφζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ απυ ημ πθμίμ ηαζ απυ ηδκ 

λδνά. 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ηάεε LNG πθμίμ οπμπνεμφηαζ απυ ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμοξ
191

 κα έπεζ 

έκα «πθάκμ επείβμοζαξ ηαηάζηαζδξ» (Onboard Emergency Plan) εκχ ζηα ηενιάηζηά πνέπεζ κα 

οπάνπεζ «πθάκμ απνυμπηςκ ηαηαζηάζεςκ» ηαζ υπςξ ζοζηήκεζ ηαζ μ ΗΜΟ, ημ πθάκμ αοηυ εα 

                                                             
189

 www.globalsecurity.org  
190 www.lngfacts.org  
191 Rule 26, Appendix I of MARPOL 73/78 Agreement 

http://www.globalsecurity.org/
http://www.lngfacts.org/
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πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ζοζηήιαηα επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ημο πθμίμο ηαζ ηδξ 

λδνάξ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 46: Αηπρήκαηα αλάινγα κε ην εηδνο ηεο δεμακελήο πξίλ θαη κεηά ην 1985 

 

Πδβή: www.globalsecurity.org  

 

9.6  ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΓΗΑ «ΠΡΑΗΝΑ» LNG ΠΛΟΗΑ 

Πναηηζημφξ ηνυπμοξ βζα κα εκζζπφζμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ πθμίςκ ιεηαθμνάξ 

οβνμπμζδιέκμο αενίμο ζηδκ Δονχπδ ακαγδημφκ ζηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή . Δκα απυ ηα ηφνζα 

γδηήιαηα πμο ελεηάγεζ δ Δπζηνμπή είκαζ δ ελεφνεζδ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ ζηδκ απαίηδζδ 

πνήζδξ καοηζθζαηχκ ηαοζίιςκ ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ηάης ημο 0,1%
192

.  Γζα ηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ δ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ζοιαμθή ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο (LNG) 

ζηδκ εκίζποζδ ηδξ εκενβεζαηήξ αζθάθεζαξ ηδξ Δ.Δ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή, ηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ 

δ Δπζηνμπή ηαθεί βζα επεκδφζεζξ ζε κέα δελαιεκυπθμζα ιεηαθμνάξ LNG. 

Σα πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο (LNG) είκαζ ζοπκά εθμδζαζιέκα ιε θέαδηεξ δζπθμφ 

ηαοζίιμο, πνδζζιμπμζχκηαξ αένζα ελάηιζζδξ ηαζ αανφ ιαγμφη βζα ηδκ πνυςζδ ηαζ ηζξ 

ζπεηζγυιεκεξ ιε ημ πεζνζζιυ ηςκ ειπμνεοιάηςκ ενβαζίεξ.  Πνμηεζιέκμο κα ηαθοθεμφκ μζ 

απαζηήζεζξ ηδξ μδδβίαξ, πνμηείκεζ δ Δπζηνμπή, ηα πενζζζυηενα πθμία ιεηαθμνά οβνμπμζδιέκμο 

αενίμο ηα μπμία πνμζεββίγμοκ ζε θζιέκεξ ηδξ Δ.Δ. εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζμφκ ηεπκμθμβία 

ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ πμο ζοκεπάβεηαζ ηδ πνήζδ ιείβιαημξ ηαοζίιςκ πθμίςκ ηαζ αενίςκ 

ελάηιζζδξ βζα ηδκ παναβςβή εηπμιπχκ εείμο ιζηνυηενςκ απυ ή ίζςκ ιε ημ 0,1% ηςκ εηπμιπχκ 

εείμο ζε ηαφζζια.  Μαηνμπνυεεζια, ηα αένζα ελάηιζζδξ εα ιπμνμφζακ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ 

πνςημβεκή ηαφζζια ηαηά ηδκ αβηονμαμθία, πανάβμκηαξ θζβυηενεξ εηπμιπέξ εείμο απυ αοηέξ 

πμο εα επζηοβπάκμκηακ ιέζς ηςκ μνίςκ βζα ημ εείμ ζηα ηαφζζια, πμο ηαεμνίγεζ δ μδδβία.  Σα 

                                                             
192 Άνενμ ημο Ακηχκδ Σζζιπθάηδ ζηδκ εθδιενίδα «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ» 

http://www.globalsecurity.org/


118 | Σελ. 
 

ιέηνα πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα απυθαζδ είκαζ ζφιθςκα ιε ηδ βκχιδ ηδξ νοειζζηζηήξ 

επζηνμπήξ πμο ζοκεζηήεδ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ πανάβναθμξ 2 ηδξ μδδβίαξ 2005/33/EΚ, πμο 

αθμνά ηδ ιείςζδ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ.        

     .  

Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνμζπάεεζα εέζπζζδξ ηνζηδνίςκ υζμκ αθμνά ηδ πνήζδ απυ ηα 

πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο ηεπκμθμβζηχκ ιεευδςκ ςξ εκαθθαηηζηχκ θφζεςκ 

εηπμιπχκ, ακηί ηδξ πνήζδξ ηαοζίιςκ πθμίςκ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ.  Σμ άνενμ 4α 

ηδξ μδδβίαξ μνίγεζ υηζ ηα πθμία πμο είκαζ αβηονμαμθδιέκα ζε ημζκμηζημφξ θζιέκεξ δεκ 

πνδζζιμπμζμφκ, απυ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2010, ηαφζζια πθμίςκ ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ πμο κα 

οπενααίκεζ ημ 0,1% ηαηά ιάγα.  Χζηυζμ, δ απαίηδζδ αοηή δεκ εθανιυγεηαζ ζηα ηαφζζια πθμίςκ 

ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ εβηεηνζιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ.  

 

Σα ηνάηδ ιέθδ ιπμνμφκ κα επζηνέπμοκ ζηα πθμία κα πνδζζιμπμζμφκ εβηεηνζιέκεξ ηεπκμθμβίεξ 

ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ, ακηί ηδξ πνήζδξ ηαοζίιςκ πθμίςκ ιε παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ, 

οπυ ημκ υνμ υηζ ηα εκ θυβς πθμία επζηοβπάκμοκ ζοκεπχξ ιεζχζεζξ ηςκ εηπμιπχκ μζ μπμίεξ είκαζ 

ημοθάπζζημκ ζζμδφκαιεξ πνμξ εηείκεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα επζηεοπεμφκ ιέζς ηςκ μνίςκ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ ζε εείμ πμο πνμαθέπεζ δ μδδβία.  Σμ άνενμ 4β πανάβναθμξ 3 ηδξ 

μδδβίαξ πνμαθέπεζ ηδ εέζπζζδ ηνζηδνίςκ βζα ηδ πνήζδ ηεπκμθμβζχκ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ απυ 

ηα πθμία ηάεε ζδιαίαξ ζε πενίηθεζζημοξ εζςηενζημφξ ηαζ ελςηενζημφξ θζιέκεξ ηαζ ζε εηαμθέξ 

πμηαιχκ ζηδκ Κμζκυηδηα. Σα ηνζηήνζα αοηά ημζκμπμζμφκηαζ ζημκ ΗΜΟ. 

φιθςκα ιε ηδκ μδδβία ηα ηνάηδ ιέθδ έπμοκ ημ δζηαίςια βζα κα εβηνίκμοκ δμηζιέξ ηαζ πνήζδ 

κέςκ ηεπκμθμβζχκ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ. Καηά ηζξ δμηζιέξ αοηέξ, δ πνδζζιμπμίδζδ ηαοζίιςκ 

πθμίςκ πμο πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ βζα ιέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή, 

οπυ ημκ υνμ υηζ: 

-  ζηδκ Δπζηνμπή ηαζ ζε ηάεε εκδζαθενυιεκμ ηνάημξ θζιέκα απεοεφκεηαζ ημζκμπμίδζδ βναπηχξ 

ημοθάπζζημκ έλζ ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκδμηζιχκ 

 

- δ δζάνηεζα ηδξ άδεζαξ βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δμηζιχκ δεκ οπενααίκεζ ημοξ 18 ιήκεξ 

 

-  υθα ηα πθμία ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ ζηζξ δμηζιέξ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε απανααίαζημ ελμπθζζιυ 

βζα ηδ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηςκ εηπμιπχκ ηαοζαενίςκ ηαζ ημ πνδζζιμπμζμφκ ηαε' υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ 

 -  υθα ηα πθμία ηα μπμία ζοιιεηέπμοκ ζηζξ δμηζιέξ επζηοβπάκμοκ ιεζχζεζξ ηςκ εηπμιπχκ 

ημοθάπζζημκ ζζμδφκαιεξ πνμξ εηείκεξ πμο εα ιπμνμφζακ κα επζηεοπεμφκ ιέζς ηςκ μνίςκ 

πενζεηηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ ζε εείμ πμο ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ μδδβία  

 

-  πανέπμκηαζ ζηδκ Δπζηνμπή ηαζ δδιμζζεφμκηαζ πθήνδ απμηεθέζιαηα, εκηυξ έλζ ιδκχκ απυ ημ 

ηέθμξ ηςκ δμηζιχκ 
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Σμ ζπέδζμ απυθαζδξ πμο ακαημίκςζε δ Δονςπαϊηή Δπζηνμπή ζε οιαμφθζμ ηαζ Κμζκμαμφθζμ 

είκαζ: 

o ΑΡΘΡΟ 1 

Χξ πθμίμ ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο (LNG) κμείηαζ θμνηδβυ πθμίμ πμο έπεζ καοπδβδεεί ή 

οπμζηεί ιεηαζηεοέξ ηαζ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά πφδδκ οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ 

αενίμο, υπςξ μνίγεηαζ ζημ δζεεκή ηχδζηα βζα ηδ καοπήβδζδ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ πθμίςκ πμο 

ιεηαθένμοκ πφδδκ οβνμπμζδιέκα αένζα. 

o ΑΡΘΡΟ 2 

Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ηδξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ απυ πθμία ιέζς εκαθθαηηζηήξ 

ηεπκμθμβζηήξ ιεευδμο ιείςζδξ ιε ηδ αμήεεζα ιείβιαημξ ηαοζίιςκ πθμίςκ ηαζ αενίςκ ελάηιζζδξ, 

ηα πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο εα πνδζζιμπμζμφκ ηαζ εα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηα 

ηνζηήνζα οπμθμβζζιμφ. 

Σα πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εκαθθαηηζηή 

ηεπκμθμβζηή ιέεμδμ ιείςζδξ εκχ είκαζ αβηονμαμθδιέκα ζε ημζκμηζημφξ θζιέκεξ, αθήκμκηαξ 

επανηή πνμκζηά πενζεχνζα βζα ημ πθήνςια χζηε κα μθμηθδνχζεζ ηδ θήρδ ηςκ ηοπυκ ακαβηαίςκ 

ιέηνςκ βζα ηδ πνήζδ ιίβιαημξ ηαοζίιςκ πθμίςκ ηαζ αενίςκ ελάηιζζδξ, ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ 

ιεηά ηδκ αβηονμαυθδζδ ηαζ ηδκ ηεθεοηαία εζ δοκαηυκ ζηζβιή πνζκ απυ ημκ απυπθμο. 

o ΑΡΘΡΟ 3 

Οζ επζηοβπακυιεκεξ ιεζχζεζξ εηπμιπχκ εείμο πμο μθείθμκηαζ ζηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο πμο 

ακαθένεηαζ ζημ άνενμ 2 πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ζζμδφκαιεξ ιε ηζξ ιεζχζεζξ πμο εα 

επζηοβπάκμκηακ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηςκ μνίςκ εείμο ζηα ηαφζζια, πμο μνίγμκηαζ ζηδκ μδδβία. 

o ΑΡΘΡΟ 4 

Σα ηνάηδ ιέθδ εα απαζημφκ, απυ ηα πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκ ηδκ εκαθθαηηζηή ηεπκμθμβζηή ιέεμδμ ιείςζδξ ηαζ πνμζεββίγμοκ ζε θζιέκεξ οπυ ηδ 

δζηαζμδμζία ημοξ, κα ηαηαεέημοκ θεπημιενή ζημζπεία πμο πενζέπμκηαζ ζημ διενμθυβζμ ημο 

πθμίμο, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ηφπμο ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ πθμίμ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, ηα εκ θυβς πθμία πνέπεζ κα είκαζ ηαηαθθήθςξ 

εθμδζαζιέκα βζα ζοκεπή παναημθμφεδζδ ηαζ ιέηνδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηςκ αενίςκ ελάηιζζδξ 

ηαζ ηςκ ηαοζίιςκ πθμίςκ. 

o ΑΡΘΡΟ 5 

Σα ηνάηδ ιέθδ θαιαάκμοκ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα παναημθμφεδζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ πνήζδξ ηδξ 

εκαθθαηηζηήξ ηεπκμθμβζηήξ ιεευδμο ιείςζδξ ηαηά ηδκ αβηονμαμθία, αάζεζ ηςκ επζηοβπακυιεκςκ 

ιεζχζεςκ ηςκ εηπμιπχκ απυ ηα πθμία ιεηαθμνάξ οβνμπμζδιέκμο αενίμο. 

Ο επίηνμπμξ Δκένβεζαξ η. Πίιπαθβηξ επζζδιαίκεζ υηζ ημ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ 

ακηζπνμζςπεφεζ πθέμκ ημ 25% ηςκ ζοκμθζηχκ εζζαβςβχκ θοζζημφ αενίμο ηαζ οπμβναιιίγεζ ημκ 

ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ νυθμ πμο δζαδναιάηζζε ζηδ Νμηζμακαημθζηή Δονχπδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ηνίζδξ ημο Ηακμοανίμο ημο 2009, υηακ είπαιε δζαημπή ζηζξ παναδυζεζξ νςζζημφ αενίμο ιέζς 
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ηδξ Οοηνακίαξ.  Δπζπθέμκ ακαθένεζ υηζ οπυ ηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ παβηυζιζαξ μζημκμιζηήξ 

ηνίζδξ ηαζ ιείςζδξ ηδξ γήηδζδξ θοζζημφ αενίμο είκαζ δφζημθμ κα πνμαθεθεεί ηαηά πυζμ εα 

ιπμνμφζε κα πνμηθδεεί ζοιθυνδζδ θυβς έθθεζρδξ ζηακμφ ανζειμφ πθμίςκ ιεηαθμνάξ, εκχ 

εεςνεί υηζ ιεβαθφηενμζ ηίκδοκμζ εθθμπεφμοκ ζημοξ ημιείξ παναβςβήξ ηαζ απμεήηεοζδξ LNG. 

Πανάθθδθα υιςξ πνμηνέπεζ ημοξ επεκδοηέξ κα θάαμοκ ημ ιήκοια απυ ηα κέα ένβα πμο 

οθμπμζμφκηαζ ζημκ ημιέα ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο ηαζ κα πναβιαημπμζήζμοκ 

επεκδφζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ LNG'c. 
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10 Η LNG/LPG ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

10.1 ΔΝΔΡΓΔΗΑ – ΜΗΑ ΒΗΧΗΜΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

Ζ εκενβεζαηή πμθζηζηή ηδξ Δθθάδαξ, ιε ζηυπμ κα δδιζμονβήζεζ αζχζζιεξ, ακηαβςκζζηζηέξ ηαζ 

αζθαθείξ πδβέξ εκένβεζαξ, έπεζ ακαπηφλεζ έκα πενζεηηζηυ νοειζζηζηυ πθαίζζμ ηαζ πθαίζζμ 

αβμνάξ βζα ημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ. ε ζοκδοαζιυ ιε ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ επεκδφζεςκ ηδξ 

Δθθάδαξ, πνμαθέπμκηαζ ελαζνεηζηέξ εοηαζνίεξ βζα επεκδφζεζξ ζε δζάθμνμοξ ημιείξ. 

 

Με ημ Νυιμ 2773/1999 απεθεοεενχεδηε δ αβμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ιε απμηέθεζια δ 

εβπχνζα παναβςβή, ιεηαθμνά ηαζ δζακμιή εκένβεζαξ κα είκαζ ακμζηηέξ ζε ζδζςηζημφξ επεκδοηέξ. 

Ζ αθθαβή αοηή ιεηαιυνθςζε ηδκ αβμνά δθεηηνζζιμφ ηαζ εκένβεζαξ ηδξ Δθθάδαξ ζε έκακ απυ 

ημοξ πζμ εθηοζηζημφξ ημιείξ ακάπηολδξ ηαζ εοηαζνζχκ ζηδκ Δονχπδ. Δκχ, ηαηά ημ πανεθευκ, δ 

ΓΔΖ ηαηείπε ημ ιμκμπχθζμ ηδξ παναβςβήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ δζακμιήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, 

ζήιενα εηαζνείεξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ ζπεφδμοκ κα εηιεηαθθεοημφκ αοηή ηδκ ελαζνεηζηή 

εοηαζνία ζηδκ εθθδκζηή εκενβεζαηή αβμνά
193

.  

 

Μεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα ζήιενα είκαζ μζ ελήξ: Δθθδκζηά 

Πεηνέθαζα, Motor Oil, Γδιυζζα Δπζπείνδζδ Αενίμο (ΓΔΠΑ), Πνμιδεέαξ Gas Α.Δ., ΓΔΖ 

Ακακεχζζιεξ Α.Δ., Όιζθμξ Μοηδθζκαίμο, TΔΡΝΑ Δκενβεζαηή, Global Energy, Energy 

Solutions, Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, EDF, Edison, Conergy, EGL, Acciona, Enel, 

Eurus Energy, Gamesa, Ρυηαξ-Iberdrola, Endesa, WPD, Atel.  Οζ εηαζνείεξ αοηέξ αζπμθμφκηαζ 

ιε ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηδ δζακμιή θοζζημφ αενίμο ηαζ ημκ ηαπφηαηα 

ακαπηοζζυιεκμ ημιέα ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. 

 

Ζ ζηναηδβζηή βες-μζημκμιζηή εέζδ ηδξ Δθθάδαξ ακάιεζα ζε παναβςβμφξ εκένβεζαξ ηδξ Μέζδξ 

Ακαημθήξ, ηδξ Βμνείμο Αθνζηήξ ηαζ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Καζπίαξ Θάθαζζαξ, ηαζ πάκς ζημοξ 

ηαίνζμοξ δίαοθμοξ ιεηαθμνχκ ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ ηαζ ηδξ Ακαημθζηήξ Μεζμβείμο, ηδκ 

ηαεζζημφκ ςξ ηφνζμ εκενβεζαηυ ηυιαμ ιεηαλφ Ακαημθήξ ηαζ Γφζδξ.   Ζ Δθθάδα έπεζ εέζεζ ζε 

εθανιμβή ιεβάθα εβπεζνήιαηα ζε πεηνέθαζμ, θοζζηυ αένζμ ηαζ εκαθθαηηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ, 

ηενδίγμκηαξ έηζζ ημκ ηεκηνζηυ νυθμ  ζημκ εκενβεζαηυ άλμκα ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ. 

 

Σνία ηνίζζια ένβα  εειεθζχκμοκ ημ οπυααενμ βζα ιζα δζαθμνμπμζδιέκδ, ακηαβςκζζηζηή ηαζ 

δζαζθαθζζιέκδ πανμπή  εκένβεζαξ: μ αβςβυξ πεηνεθαίμο Μπμονβηάξ-Αθελακδνμφπμθδ, μ 

Γζαζοκδεηήνζμξ Αβςβυξ θοζζημφ αενίμο Σμονηίαξ-Δθθάδαξ-Ηηαθίαξ ηαζ μ αβςβυξ θοζζημφ 

αενίμο South Stream. Με αοηά ηα ακαπθαζηζηά ένβα, δ Δθθάδα ακαδφεηαζ ςξ μδυξ δζαηίκδζδξ 

πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο, πνμιδεεφμκηαξ ηζξ αβμνέξ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ ηαζ Γοηζηήξ 

Δονχπδξ, ηαεχξ ηαζ πζμ απμιαηνοζιέκεξ αβμνέξ, υπςξ ηδξ Βμνείμο Αιενζηήξ. 

 

Δζδζηυηενα βζα ημκ δζαζοκδεηήνζμ αβςβυ Σμονηίαξ-Δθθάδαξ-Ηηαθίαξ, μ εκ θυβς αβςβυξ θοζζημφ 

αενίμο ITGI εα επζηνέρεζ ηδκ εζζαβςβή ζηδκ Ηηαθία ηαζ ηδκ Δονχπδ 10 δζζ. ηοα. ιέηνςκ 

θοζζημφ αενίμο εηδζίςξ, απυ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Καζπίαξ ηαζ ηδξ Μέζδξ Ακαημθήξ, ιέζς 

Σμονηίαξ ηαζ Δθθάδαξ. 

                                                             
193 http://www.investingreece.gov.gr 
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Ο ημονημεθθδκμσηαθζηυξ αβςβυξ απμηεθείηαζ απυ ηνία ηιήιαηα:     

     

α) ημ ημονηζηυ δίηηομ αβςβχκ πμο εα εκζζποεεί πνμηεζιέκμο κα επζηνέρεζ ηδκ δζέθεοζδ ηςκ 

πμζμηήηςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδκ εθθδκζηή ηαζ ηδκ ζηαθζηή αβμνά,  

 

α) ηδ δζαζφκδεζδ Σμονηίαξ-Δθθάδαξ (ITG) πμο είκαζ ήδδ ζε θεζημονβία απυ ημ Νμέιανζμ 2007  

 

β) ημκ εθθδκμσηαθζηυ αβςβυ (IGI) ιήημοξ 800 πθι., εη ηςκ μπμίςκ 600 πθι. εα ηαηαζηεοαζημφκ 

απυ ημκ ΓΔΦΑ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ηαζ πενίπμο 200 πθι. απυ ηδκ EDISON ηαζ ηδκ 

ΓΔΠΑ, ιέζς ηδξ ημζκήξ εηαζνείαξ ΠΟΔΗΓΧΝ, ζημ οπμεαθάζζζμ ηιήια ιεηαλφ ηδξ εθθδκζηήξ 

ηαζ ηδξ ζηαθζηήξ αηηήξ. Ο ITGΗ εα πενζθαιαάκεζ επίζδξ ιία δζαηθάδςζδ απυ ηδκ Δθθάδα πνμξ 

ηδκ Βμοθβανία (IGB - Interconnector Greece-Bulgary) ιε δοκαιζηυηδηα ιεηαθμνάξ 3-5 δζζ. 

ηοα. ιέηνα θοζζημφ αενίμο εηδζίςξ. 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 48: Σα έξγα δηαζύλδεζεο 

 

 
Πδβή: Γζαπεζνζζηήξ Δεκζημφ οζηήιαημξ Φοζζημφ Αενίμο Α.Δ. 

 

 

Ζ Δονςπασηή Έκςζδ ακαβκχνζζε ηδκ ζηναηδβζηή ζπμοδαζυηδηα ημο ITGΗ ςξ Project of 

European Interest, ηαζ ημ εκέηαλε ζηα ένβα ακάπηολδξ ημο Νυηζμο Γζαδνυιμο ημο European 

Recovery Plan ιε πνυηαζδ πνδιαημδυηδζδξ 100 εηαη. εονχ. 

 

Ο αβςβυξ θοζζημφ αενίμο South Stream ιε ηαηάθδλδ ζηδκ Ηηαθία απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ 

ένβμ πμο εα πνμιδεεφεζ ηδ Γοηζηή Δονχπδ ιε θοζζηυ αένζμ απυ ηδ Ρςζία. Ο αβςβυξ εα 

πενάζεζ ιέζα απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα ζοκδεεεί ιε ημ Γζαζοκδεηήνζμ Αβςβυ 

Σμονηίαξ-Δθθάδαξ-Ηηαθίαξ. 
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ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 49: Ο αγωγόο θπζηθνύ αεξίνπ South Stream 

 
Πδβή: Γζαπεζνζζηήξ Δεκζημφ οζηήιαημξ Φοζζημφ Αενίμο Α.Δ. 

 

 

Ζ Δθθάδα εζζάβεζ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ (LNG) ιέζς εαθάζζδξ απυ ηδκ Αθβενία, 

δζεονφκμκηαξ έηζζ ημ θάζια ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ.  Σα πνυζθαηα ζπέδζα απαζημφκ 

ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ δζαζοκδέζεςκ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε βεζημκζηέξ 

πχνεξ πμο εα εκζζπφζμοκ πεναζηένς ηζξ δζαζοκμνζαηέξ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ 

βεζημκζηχκ πςνχκ. Σα ζπέδζα αοηά δδιζμονβμφκ ζδιακηζηέξ επεκδοηζηέξ εοηαζνίεξ ζηδ 

δζαζοκδεδειέκδ αβμνά δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 

 

Σα πνυζθαηα ζπέδζα απαζημφκ ηδκ ακααάειζζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ δζαζοκδέζεςκ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε βεζημκζηέξ πχνεξ πμο εα εκζζπφζμοκ πεναζηένς ηζξ δζαζοκμνζαηέξ 

ακηαθθαβέξ ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ πςνχκ. Σα ζπέδζα αοηά δδιζμονβμφκ 

ζδιακηζηέξ επεκδοηζηέξ εοηαζνίεξ ζηδ δζαζοκδεδειέκδ αβμνά  δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ζ 

Δθθάδα πένα ημο υηζ  απμηεθεί ζηναηδβζηυ ηέκηνμ ιεηαθμνχκ, ακαδεζηκφεηαζ ηαζ ζε ζηναηδβζηυ 

ηυιαμ βζα ηδκ ακάπηολδ εκενβεζαηχκ επεκδφζεςκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ 

Δονχπδξ. Ζ Δκενβεζαηή Κμζκυηδηα ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ Δονχπδξ, ιε έδνα ηδκ Αεήκα, 

επζηεκηνχκεηαζ ζηδ δδιζμονβία ιίαξ εκζαίαξ εκενβεζαηήξ αβμνάξ ζηα Βαθηάκζα, εεζπίγμκηαξ 

ημζκμφξ ηακυκεξ ηαζ νοειίζεζξ, ιε ζημπυ κα εκζςιαηςεεί ζηδκ εκενβεζαηή αβμνά ηδξ ΔΔ ζε 

ηαηάθθδθμ πνυκμ. Ζ Δκενβεζαηή Κμζκυηδηα ζδνφεδηε ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ 

ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ πχνεξ: Κνμαηία, Βμζκία-Δνγεβμαίκδ εναία,  Μαονμαμφκζμ, Πνχδκ 

Γζμοβημζθααζηή Γδιμηναηία ηδξ Μαηεδμκίαξ, Αθαακία, Ρμοιακία, Βμοθβανία ηαεχξ ηαζ ηδκ 

απμζημθή ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ βζα θμβανζαζιυ ημο Κμζζοθμπέδζμο. 

Ζ εζζαβςβή ημο θοζζημφ αενίμο ζημ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ηδξ Δθθάδαξ ακαιέκεηαζ κα επδνεάζεζ 

ζδιακηζημφξ ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ γςήξ ηδξ πχναξ, ιζάξ ηαζ  

ελαζθαθίγεηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ πδβχκ ζηδκ πχνα, ηαζ ιάθζζηα ιε έκα 

ηαφζζιμ ορδθήξ πμζυηδηαξ πμο ιπμνεί κα δζεζζδφζεζ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ηθάδμοξ 

(Βζμιδπακία, Ζθεηηνμπαναβςβή, ζοιπαναβςβή, οπδνεζίεξ ηαζ μζηζαηυξ ημιέαξ, ιεηαθμνέξ 

η.α.)
194

. 

Με ηδκ εζζαβςβή ημο θοζζημφ αενίμο ακαιέκμκηαζ:  

                                                             
194 http://ns2.rae.gr/old/SUB3/3B/3b2.htm 
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 Ζ αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηδξ Δθθδκζηήξ αζμιδπακίαξ 

 Ζ ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ 

 Ζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ 

 Ζ δδιζμονβία κέςκ εέζεςκ ενβαζίαξ 

 

 

 

 

10.2  ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Χ ΠΖΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Πνυδνμιμξ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδκ Δθθάδα ήηακ ημ θςηαένζμ
195

. Σμ δζέεεζε ζηδκ αβμνά βζα 

πνχηδ θμνά ημ 1857 δ Γαθθζηή Δηαζνεία Φςηαενίμο, δ μπμία ημ 1939 πενζήθεε ζημκ Γήιμ 

Αεδκαίςκ. Ζ Γδιμηζηή Δπζπείνδζδ Φςηαενίμο Αεδκχκ (ΓΔΦΑ) ζοκέπζζε κα πνμιδεεφεζ ημοξ 

ηαηακαθςηέξ ηδξ ιε θςηαένζμ, ιέπνζ ημ 1984. Σμ 1983 ηαηανηίγεηαζ, βζα θμβανζαζιυ ηδξ ηυηε 

Γδιυζζαξ Δπζπείνδζδξ Πεηνεθαίμο, δ πνχηδ ιεθέηδ βζα ηδκ εζζαβςβή ημο Φοζζημφ Αενίμο 

ζηδκ Δθθάδα, απυ ηδ Ρςζία ηαζ ηδκ Αθβενία. Σμ 1987 οπμβνάθεηαζ δ πνχηδ δζαηναηζηή 

ζοιθςκία ιεηαλφ Δθθάδαξ ηαζ Ρςζίαξ βζα ηδκ πνμιήεεζα θοζζημφ αενίμο. Αημθμοεμφκ 

ζοιθςκίεξ ηδξ ΓΔΠ ιε ηδ νςζζηή Sojuzgazexport, ζήιενα Gazprom-Export ηαζ ιε ηδκ 

αθβενζκή Sonatrach. Σμκ επηέιανζμ ημο 1988 ζδνφεηαζ δ Γδιυζζα Δπζπείνδζδ Αενίμο (ΓΔΠΑ) 

ςξ εοβαηνζηή ηδξ ηυηε Γδιυζζαξ Δπζπείνδζδξ Πεηνεθαίμο. Σμ 1995 δ ΓΔΠΑ ζδνφεζ ηζξ 

Δηαζνείεξ Γζακμιήξ (ΔΓΑ) Αηηζηήξ, Θεζζαθμκίηδξ ηαζ Θεζζαθίαξ, εκχ ημ 2000 - 2001 

ζοζηήκμκηαζ μζ ακηίζημζπεξ Δηαζνείεξ Πανμπήξ Αενίμο (ΔΠΑ). To 2007 δ ΔΓΑ Αηηζηήξ 

απμννμθά ηζξ εηαζνίεξ ΔΓΑ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ ΔΓΑ Θεζζαθίαξ ηαζ ιεημκμιάγεηαζ ζε ΔΓΑ Α.Δ. 

ηα ηέθδ ημο 2005 ρδθίζηδηε απυ ηδκ Δθθδκζηή Βμοθή μ Νυιμξ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ 

αβμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο. φιθςκα ιε ημκ κυιμ αοηυ, δ ΓΔΠΑ πνμπχνδζε ζε κμιζηυ 

δζαπςνζζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ. Ζ ιεηαθμνά ημο θοζζημφ αενίμο ακαθαιαάκεηαζ απυ ηδ 

ΓΔΦΑ Α.Δ., εηαζνεία αιζβχξ εοβαηνζηή ηδξ ΓΔΠΑ ηαζ ζδιεζχκεηαζ υηζ δ ΓΔΠΑ ακήηεζ ηαηά 

35% ζηδκ εηαζνεία Δθθδκζηά Πεηνέθαζα Α.Δ. ηαζ ηαηά 65% ζημ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ
196

.   

ήιενα, δ απεθεοεενςιέκδ εκενβεζαηή αβμνά ηδξ Δθθάδαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζε εηαζνείεξ κα 

ζοιιεηέπμοκ ζηδ ιεηάδμζδ ηαζ δζακμιή ημο θοζζημφ αενίμο.  Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθεί πθέμκ 

ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Δθθάδαξ, ηαεχξ δζεονφκεζ ημ θάζια ηςκ 

εκενβεζαηχκ πυνςκ, πενζθαιαάκμκηαξ πζμ ηαεανμφξ εκενβεζαημφξ πυνμοξ ζε ακηαβςκζζηζηέξ 

ηζιέξ. 

Ζ ηαηαζηεοή ημο δζηηφμο ιεηαθμνάξ θοζζημφ αενίμο είκαζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα ένβα 

εκενβεζαηήξ οπμδμιήξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Σμ ζφζηδια 

ιεηαθμνάξ θοζζημφ αενίμο έπεζ ηνία ζδιεία εζζυδμο: 1) Σα ζφκμνα Δθθάδαξ-Βμοθβανίαξ, απ‟ 

υπμο εζζένπεηαζ ιέζς ηεκηνζημφ αβςβμφ απυ Ρςζία, 2) ηα ζφκμνα Δθθάδαξ-Σμονηίαξ, υπμο ημ 

Δεκζηυ φζηδια Μεηαθμνάξ Φοζζημφ Αενίμο δζαζοκδέεηαζ ιε ημ ημονηζηυ ζφζηδια, ηαζ 3) ημ 

κδζί Ρεαοεμφζα ζημκ ηυθπμ Πάπδξ Μεβάνςκ, υπμο οπάνπμοκ εβηαηαζηάζεζξ βζα ηδ θήρδ, 

απμεήηεοζδ ηαζ αενμπμίδζδ ημο οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο (LNG) πμο ελάβεηαζ ιε 

δελαιεκυπθμζμ απυ ηδκ Αθβενία. Σμ Δεκζηυ φζηδια Μεηαθμνάξ Φοζζημφ Αενίμο ιεηαθένεζ 

αένζμ απυ ηα ζδιεία εζζυδμο ζημοξ ηαηακαθςηέξ ηδξ δπεζνςηζηήξ πχναξ. Πνμξ ημ πανυκ 

                                                             
195 http://www.go-green.com.gr/natural_gas2.html 
196 http://www.investingreece.gov.gr 
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θεζημονβμφκ ηνεζξ Δηαζνείεξ Πανμπήξ Αενίμο: δ ΔΠΑ Αηηζηήξ, δ ΔΠΑ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ δ 

ΔΠΑ Θεζζαθίαξ. 

 

Σμ εεκζηυ ζφζηδια ιεηαθμνάξ θοζζημφ αενίμο ζηδκ πχνα ιαξ πενζθαιαάκεζ: 

o  Σμκ ηεκηνζηυ αβςβυ ιεηαθμνάξ αενίμο. Ο ηεκηνζηυξ αβςβυξ ορδθήξ πίεζδξ (70 bar) έπεζ 

ιήημξ 512  πζθζυιεηνα. Δηηείκεηαζ απυ ηα ζφκμνα Δθθάδαξ-Βμοθβανίαξ (Πνμιαπχκαξ) 

έςξ ημ Λαφνζμ Αηηζηήξ ηαζ απυ ηδκ Θεζζαθμκίηδ έςξ ηα ζφκμνα Δθθάδαξ-Σμονηίαξ 

(Κήπμζ). 

o Σμοξ ηθάδμοξ ιεηαθμνάξ, ζοκμθζημφ ιήημοξ 689 πζθζμιέηνςκ. Οζ ηθάδμζ λεηζκμφκ απυ 

ημκ ηεκηνζηυ αβςβυ ηαζ ηνμθμδμημφκ ιε θοζζηυ αένζμ ηζξ πενζμπέξ ηδξ Ακαημθζηήξ 

Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ, ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ημο Γήιμο Πθαηέμξ Ζιαείαξ, ημο Βυθμο, 

ηδξ Βμζςηίαξ, ηςκ Οζκμθφηςκ, ηδξ Αηηζηήξ ηαζ ηδξ Κμνίκεμο. Σμ 2007 λεηίκδζακ ένβα βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή ηθάδςκ πνμξ ηδ Γοηζηή Θεζζαθία ηαζ Δφαμζα πνυζεεημο ιήημοξ 119 

πζθζμιέηνςκ. 

o Σμοξ Μεηνδηζημφξ ηαζ Ροειζζηζημφξ ζηαειμφξ θοζζημφ αενίμο βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ 

πανεπυιεκδξ πμζυηδηαξ αενίμο ηαζ ηδ νφειζζδ ηδξ πίεζδξ ημο. 

o Γφμ ηαειμφξ Ακεθμδζαζιμφ Λεςθμνείςκ ζηα Άκς Λζυζζα ηαζ ζηδκ Ακεμφζα Αηηζηήξ. 

o Σμ Κέκηνμ Δθέβπμο ηαζ Καηακμιήξ Φμνηίμο. 

o Σα Κέκηνα Λεζημονβίαξ ηαζ οκηήνδζδξ ζηδκ Αηηζηή, ηδ Θεζζαθμκίηδ, ηδ Θεζζαθία ηαζ 

ηδκ Ξάκεδ. 

 

Σμ θοζζηυ αένζμ πνμιδεεφεηαζ ζηδ ΓΔΠΑ απυ ηδ Gazexport ηδξ Ρςζίαξ (εοβαηνζηή ηδξ 

Gazprom) ηαζ ηδ Sonatrach ηδξ Αθβενίαξ. Ζ ζοιθςκία ιε Gazexport εββοάηαζ ηδκ πνμιήεεζα 

αενίμο πμζυηδηαξ πμο ακηζζημζπεί ζε 2.8 δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα εηδζίςξ. Ζ ζοιθςκία 

ιε Sonatrach πνμαθέπεζ ηδκ πνμιήεεζα αενίμο πμζυηδηαξ πμο ακηζζημζπεί ζε 0,51 έςξ 0.68 

δζζεηαημιιφνζα ηοαζηά ιέηνα εηδζίςξ. Ζ ζφιααζδ ηδξ πνμιήεεζαξ αενίμο ιε ηδκ Gazexport 

θήβεζ ημ 2016 ηαζ ιε ηδ Sonatrach ημ 2020.  Σμ θοζζηυ αένζμ εζζάβεηαζ ζηδ πχνα ιαξ ιέζς 

αβςβχκ ορδθήξ πίεζδξ. Ζ πμνεία ημο ζοκεπίγεηαζ ιέζα απυ δίηηοα ιέζδξ πίεζδξ (19bar), πμο 

έπμοκ απμδέηηεξ αζμιδπακζημφξ ηαηακαθςηέξ, ηαεχξ ηαζ ιέζα απυ δίηηοα παιδθήξ πίεζδξ 

(4bar) πμο ελοπδνεημφκ μζηζαηέξ, ειπμνζηέξ ηαζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ. 

 

 

 

10.3  ΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΖΝ ΡΔΒΤΘΟΤΑ 

 

Ο Σενιαηζηυξ ηαειυξ Τβνμπμζδιέκμο Φοζζημφ Αενίμο (ΤΦΑ) ηδξ Ρεαοεμφζαξ απμηεθεί ιία 

απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εεκζηέξ οπμδμιέξ ηδξ πχναξ ιαξ.   Δίκαζ ιία απυ ηζξ ηνεζξ πδβέξ 

ηνμθμδμζίαξ ημο Δεκζημφ οζηήιαημξ Μεηαθμνάξ Φοζζημφ Αενίμο ηαζ ζοβηαηαθέβεηαζ ζημοξ 

δέηα ακηίζημζπμοξ ζηαειμφξ οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο, πμο θεζημονβμφκ ζήιενα ζε υθμ 

ημ πχνμ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ηδξ Δονχπδξ
197

.  

Ο ηαειυξ είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ ζηδ κήζμ Ρεαοεμφζα, 500 ιέηνα πενίπμο απυ ηδκ αηηή ηδξ 

Αβίαξ Σνζάδαξ, ζημκ ηυθπμ Πάπδξ Μεβάνςκ, 45 πθι. δοηζηά ηδξ Αεήκαξ.  

                                                             
197 www.desfa.gr  

http://www.desfa.gr/
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Δηεί εηθμνηχκμκηαζ ηαζ παναθαιαάκμκηαζ θμνηία θοζζημφ αενίμο, πμο θεάκμοκ ζηδ πχνα ιαξ 

ιε δελαιεκυπθμζα ζε οβνή ιμνθή. Σμ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ απμεδηεφεηαζ ζε δφμ 

δελαιεκέξ, ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ 130.000 η.ι. ηδ ζοκέπεζα, ζηζξ εζδζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ 

ιμκάδαξ, ιεηαηνέπεηαζ ζε αένζμ ηαζ ηνμθμδμηεί ημ Δεκζηυ φζηδια Φοζζημφ Αενίμο.  

Σμκ Οηηχανζμ ημο 2007, μ ΓΔΦΑ μθμηθήνςζε ηζξ ενβαζίεξ ακααάειζζδξ ημο Σενιαηζημφ 

ηαειμφ Τβνμπμζδιέκμο Φοζζημφ Αενίμο (ΤΦΑ) Ρεαοεμφζαξ, πναβιαημπμζχκηαξ ιζα απυ ηζξ 

ζδιακηζηυηενεξ επεκδφζεζξ βζα ηδκ εκενβεζαηή οπμδμιή ηδξ πχναξ ιαξ. Με ηδκ ακααάειζζδ, μ 

ηαειυξ εα ιπμνεί πθέμκ κα παναθαιαάκεζ ηαζ κα επελενβάγεηαζ ηνζπθάζζεξ πμζυηδηεξ θοζζημφ 

αενίμο ηαζ κα ηνμθμδμηεί ημ Δεκζηυ φζηδια Μεηαθμνάξ ιε 5,2-5,3 δζζεηαημιιφνζα η. ι. 

εηδζίςξ.  

οβηεηνζιέκα, ημ ένβμ πενζεθάιαακε ηδκ επέηηαζδ ηςκ οπμδμιχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ημο 

ελμπθζζιμφ, χζηε κα αολδεεί δ δοκαιζηυηδηα αενζμπμίδζδξ ημο ηαειμφ ζε 1.000 η.ι. θοζζημφ 

αενίμο ακά χνα, απυ 271 η.ι. ακά χνα.  

Σμ ένβμ οθμπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ «Ακηαβςκζζηζηυηδηα» 

(ΔΠΑΝ), ημο Τπμονβείμο Ακάπηολδξ, ιε πυνμοξ απυ ημ Γ‟ ΚΠ. Ο ηνέπςκ πνμτπμθμβζζιυξ 

ημο ένβμο ακένπεηαζ ζε 55.900.000 EUROS ιε εβηεηνζιέκδ δδιυζζα δαπάκδ φρμοξ 21.524.254 

EUROS. Δπίζδξ, εα ηαηαζηεοαζεεί ιμκάδα δθεηηνμπαναβςβήξ ζοκμθζηήξ ζζπφμξ 15MW, 

πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ηαειμφ, ιεηά ηδ θάζδ ηδξ επέηηαζδξ.  

Με ηδκ ακααάειζζδ ημο Σενιαηζημφ ηαειμφ Τβνμπμζδιέκμο Φοζζημφ Αενίμο (ΤΦΑ) 

Ρεαοεμφζαξ βίκεηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή ηαζ αλζυπζζηδ δ ηνμθμδμζία ημο εεκζημφ ιαξ δζηηφμο. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εκζζπφεηαζ ζδιακηζηά δ εκενβεζαηή επάνηεζα ηαζ δ αζθάθεζα ηνμθμδμζίαξ 

ηδξ πχναξ ιαξ.  

 

10.4  Σμ θοζζηυ αένζμ ζηδκ Κνήηδ 

Κμθμζζζαία απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο οπμθμβίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ επζζηήιμκεξ υηζ 

οπάνπμοκ ζημ εαθάζζζμ πχνμ ηδξ Κνήηδξ ηα μπμία ακ εηιεηαθθεοημφκ εα θφζμοκ μνζζηζηά ημ 

μζημκμιζηυ πνυαθδια ηδξ Δθθάδαξ.   

Μεηά απυ πμθθέξ πανειαάζεζξ δ ηοαένκδζδ πνμπςνά ζηδκ ζφζηαζδ δδιυζζμο θμνέα ένεοκαξ 

οδνμβμκακενάηςκ βζα κα εηηζιδεεί ηαζ κα πνμπςνήζεζ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ημζηαζιάηςκ. 

φιθςκα ιε πνυπεζνμοξ οπμθμβζζιμφξ ηςκ επζζηδιυκςκ 1 εη. 300Υζθζάδεξ εονχ διενδζίςξ εα 
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είκαζ ημ ηένδμξ βζα ηδκ Δθθάδα ιυκμ απυ ηδκ Κνήηδ εκχ εα δμεεί μνζζηζηή θφζδ ζημ 

εκενβεζαηυ πνυαθδια ηδξ πχναξ ιαξ βζα ηα επυιεκα 100 πνυκζα
198

.  

Σμ ζοβηεηνζιέκμ εέια έπεζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ημζκςκζηυ παναηηήνα, ηαεχξ μζ ζηαειμί ζηα 

Υακζά ηαζ ζημ Ζνάηθεζμ είκαζ πζα ιέζα ζημκ ζζηυ ηςκ δφμ πυθεςκ ηαζ ζοκεπίγμοκ κα νοπαίκμοκ 

ημοξ ηαημίημοξ ηαζ κα δδθδηδνζάγμοκ ημκ ημονζζιυ. ίβμονα δ θφζδ πμο πνμςεεί δ ΓΔΖ βζα ημ 

θοζζηυ αένζμ είκαζ πζμ θζθζηή ζημ πενζαάθθμκ, αθμφ εα ζηαιαηήζεζ δ ιεηαθμνά ηαοζίιςκ ιε ηα 

πθμία (πενίπμο 80 δνμιμθυβζα δελαιεκυπθμζςκ πνεζάγμκηαζ βζα κα δθεηηνμδμηδεεί δ Κνήηδ 

ζήιενα).      

Σμ εέια ηδξ εκενβεζαηήξ ηνμθμδυηδζδξ ηδξ Κνήηδξ ιε θοζζηυ αένζμ ζογδηείηαζ εονέςξ ηα ηνία 

ηεθεοηαία πνυκζα, υιςξ ιέπνζ ζήιενα δεκ έπεζ πνμπςνήζεζ απυ ηα ανιυδζα Τπμονβεία.  ηυπμξ 

είκαζ δ είζμδμξ ημο θοζζημφ αενίμο ζηδκ Κνήηδ ιε αζπιή ηδκ δθεηηνμπαναβςβή ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα ηδκ μζηζαηή, αζμιδπακζηή ηαζ ειπμνζηή πνήζδ. Σμ ανπζηυ πνμκμδζάβναιια πνμέαθεπε 

ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ απαζημφιεκςκ εβηαηαζηάζεςκ ιέπνζ ημ 2012
199

. 

φιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ, έκα ιεβάθμ εκενβεζαηυ project Δθθδκμ – Λζαοημφ εκδζαθένμκημξ έπεζ 

πέζεζ «ζημ ηναπέγζ» ηαζ ακαιέκεηαζ κα ελεηαζηεί δζελμδζηυηενα. Πνυηεζηαζ βζα ζεκάνζμ 

δζαζφκδεζδξ ηδξ Λζαφδξ ιε ηδκ Κνήηδ ιε οπμεαθάζζζμ αβςβυ θοζζημφ αενίμο, πνμηεζιέκμο κα 

ηνμθμδμηδεεί εκενβεζαηά δ ιεβαθυκδζμξ, αθθά ηαζ κα ηαθοθεμφκ ακάβηεξ ημο κδζζςηζημφ 

ζοιπθέβιαημξ ηδξ πχναξ
200

. 

Σμ ενχηδια είκαζ, αεααίςξ, πςξ εα είκαζ αζχζζιμξ έκαξ αβςβυξ μ μπμίμξ δεκ εα μδδβεί ζημ 

εονςπασηυ δπεζνςηζηυ ζφζηδια, αθθά ζε έκα κδζί, ηαζ ςξ εη ημφημο πνεζάγεηαζ δίηηομ 

πεναζηένς δζαζοκδέζεςκ βζα κα ηαθφρεζ ιεβαθφηενεξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ. Ακηίεεηα, είκαζ 

μπςζδήπμηε πζμ νεαθζζηζηή δ πνμμπηζηή δδιζμονβίαξ ηενιαηζημφ ζηαειμφ οβνμπμζδιέκμο 

αενίμο ζηδκ Κνήηδ ηαζ δ ηνμθμδμζία ημο ιε LNG απυ ηζξ πχνεξ ηδξ Βυνεζαξ Αθνζηήξ. 

 

10.5   ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΓΗΑ LNG TERMINALS ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Tδκ επέηηαζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημοξ ζημκ ημιέα ημο θοζζημφ αενίμο ζπεδζάγμοκ μζ υιζθμζ 

Μοηζθδκαίμο ηαζ Βανδζκμβζάκκδ. Oπςξ απμηάθορε μ η. Δοάββεθμξ Μοηζθδκαίμξ, ιζθχκηαξ ζημ 

εκενβεζαηυ ζοκέδνζμ Mediterranean Sustainable Energy, μζ δομ υιζθμζ ζπεδζάγμοκ ηδκ 

ηαηαζηεοή LNG terminal, πςνίξ πάκηςξ κα απμηαθφρεζ ημ ζδιείμ εβηαηάζηαζήξ ημο. Ο η. 

Μοηζθδκαίμξ ιίθδζε βζα πνμπςνδιέκεξ ζογδηήζεζξ ιε ηζξ δομ εηαζνίεξ πμο δζαεέημοκ ηδκ 

ηεπκμβκςζία βζα ηδκ ηαηαζηεοή πθςηχκ ηενιαηζηχκ ζηαειχκ, εκχ πνυζεεζε υηζ δ 

ζπεδζαγυιεκδ επέκδοζδ είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 200 εηαη. εονχ βζα ηδ δδιζμονβία ζηαειμφ 

δοκαιζηυηδηαξ 2 δζζ. η.ι. θοζζημφ αενίμο ημκ πνυκμ
201

. 

Τπμβνάιιζζε δε ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ ιμκάδςκ αοηχκ, αθμφ ημ ηυζημξ ημοξ είκαζ ηαηά πμθφ 

ιζηνυηενμ απυ ηζξ πενζαίεξ εβηαηαζηάζεζξ αθμφ δεκ ζοκοπμθμβίγεηαζ ζημ ένβμ μ ηίκδοκμξ 

ζεζζιμφ. Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ δομ μιίθςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ πνμπςνήζεζ ήδδ ζηδκ εζζαβςβή 

οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο πμο αενζμπμζείηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηδξ Ρεαοεμφζαξ, 

πνμαθέπεζ ηδκ ηάθορδ ιένμοξ ηςκ ακαβηχκ πμο εα έπμοκ μζ θεζημονβμφζεξ ή οπυ ηαηαζηεοή 

ιμκάδεξ δθεηηνμπαναβςβήξ, δδθαδή δ ιμκάδα ζοιπαναβςβήξ ηδξ Αθμοιίκζμκ, μζ ιμκάδεξ 

                                                             
198 http://www.2810.gr/crete/krhth/kolossiaia-apothemata-fysikoy-aerioy-sth-krhth 
199

 http://neoiorizontes-press.blogspot.com/2010/10/blog-post_06.html 
200

www.energypress.gr  
201 www.express.gr  
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ζοκδοαζιέκμο ηφηθμο ζημκ Aβζμ Νζηυθαμ Βμζςηίαξ ηαζ ζημοξ Αβίμοξ Θεμδχνμοξ Κμνίκεμο, 

υπςξ ηαζ μζ ακάβηεξ ημο δζοθζζηδνίμο ηδξ Motor Oil. Oπςξ ηυκζζε ζηδκ πανέιααζή ημο μ η. 

Μοηζθδκαίμξ, ημ οβνμπμζδιέκμ αένζμ είκαζ ημ πεηνέθαζμ ημο ιέθθμκημξ.  

Δλάθθμο, ιζθχκηαξ ζημ ίδζμ ζοκέδνζμ μ οθοπμονβυξ Δλςηενζηχκ πφνμξ Κμοαέθδξ ηαζ μ 

πνυεδνμξ ηδξ ΓΔΠΑ Υάνδξ απίκδξ, ακαθένεδηακ ζηδκ ακάβηδ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ πδβχκ 

εθμδζαζιμφ αενίμο, πνμμπηζηή πμο εκζζπφεηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ ηενιαηζηχκ ηαζ ιε ηζξ 

δζαζοκμνζαηέξ δζαζοκδέζεζξ πμο πνμςεεί δ Δθθάδα (Σμονηία, Βμοθβανία, Ηηαθία). Oπςξ δε 

παναηήνδζε μ η. απίκδξ, δ δζαζφκδεζδ ιε ηδκ Ηηαθία εα ιπμνεί κα θεζημονβεί ηαζ αιθίδνμια 

βζα ηδκ εζζαβςβή ιέζς Ηηαθίαξ αενίμο απυ ηδ Βυνεζα Αθνζηή.  

Δπζπνυζεεηα, επέκδοζδ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ζημκ ημιέα ηδξ εκένβεζαξ απυ ανααζηά ηεθάθαζα 

πνμεθεφζεςξ Καηάν, ιαγί ιε Δθθδκεξ επζπεζνδιαηίεξ είπε δνμιμθμβείηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Γοηζηήξ Δθθάδαξ, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ θζιακζ ημο Αζηαημφ (ΒΗΠΔ), ζοκμθζημφ φρμοξ άκς 

ηςκ 3 δζζ. εονχ
202

. 

Σμ ζηεπηζηυ ηδξ δδιζμονβίαξ ηενιαηζημφ ζηαειμφ LΝG ζηδ Γοηζηή Δθθάδα, δεκ ήηακ κα 

ηαθφρεζ ιυκμ ηζξ ακάβηεξ ζε οβνμπμζδιέκμ αένζμ ημο εθθδκζημφ πχνμο, αθθά κα ελάβεζ ημ 

ανααζηυ αένζμ ζηδ Γοηζηή Δονχπδ. Γζα κα βίκεζ αοηυ, ημ ζπέδζμ πνμέαθεπε κα ζοκδεεεί μ εκ 

θυβς ηενιαηζηυξ ιέζς εκυξ αβςβμφ ιε ημκ εθθδκμ-ημονημζηαθζηυ αβςβυ (ΗΣGΗ), μ μπμίμξ 

ανπζηά πνμμνζγυηακ κα ιεηαθένεζ ζηζξ αβμνέξ ηδξ Γφζδξ αένζμ ηδξ Καζπίαξ.  ηυπμξ ηςκ 

επεκδοηχκ ήηακ ιέζς ημο ΗΣGΗ κα ιεηαθένεηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ αένζμ ημο Καηάν.  

Ακαθοηζηυηενα, δ άδεζα παναβςβήξ ζζπφμξ 30 εηχκ αθμνμφζε ηδ δδιζμονβία ιμκάδαξ 

ζοκδοαζιέκμο ηφηθμο ιε οβνμπμζδιέκμ πεηνεθασηυ αένζμ (Liquid Petroleum Gas - LPG), 

ζζπφμξ 1.010 MW πμο επνυηεζημ κα εβηαηαζηαεεί ζηδ Ναοηζθζαηή Πενζμπή Πθαηοβζαθίμο ημο 

Γήιμο Αζηαημφ. Ο ζηαειυξ είπε ζπεδζαζηεί κα εβηαηαζηαεεί εκηυξ ηδξ ΝΑΒΗΠΔ, ιεηά απυ 

ζοιθςκία ιε ηδκ «Ναοηζθζαηή Βζμιδπακζηή Πενζμπή Α.Δ.», πμο είκαζ ηαζ δ ζδζμηηήηνζα ηδξ 

έηηαζδξ
203

.  Τβνμπμζδιέκμ αένζμ, πμο εα ημ πνμιδεεφεζ δ Qatar International Petroleum 

Marketing Company Ltd, δ μπμία ζε επζζημθή ηδξ ζδιεζχκεζ υηζ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανέπεζ 

ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ LPG βζα ηδκ ηνμθμδμζία ηδξ ιμκάδαξ. Ζ ηνμθμδμζία εα βίκεηαζ 

ιέζς ζηαειμφ οπμδμπήξ πθμίςκ ιεηαθμνάξ LPG εηθυνηςζδξ, απμεήηεοζδξ ηαζ αενζμπμίδζδξ 

μ μπμίμξ εα ηαηαζηεοαζηεί ζε πχνμ ηδξ ΝΑΒΗΠΔ.  Ζ εηήζζα παναβςβή ζε πθήνδ ακάπηολδ, 

εηηζιάηαζ ζηα επίπεδα ηςκ 8.000 GWh, ιε εηήζζα ηαηακάθςζδ LPG πενί ημο 1 εηαη. ηζθχκ 

αενίμο LPG εκχ δ πχθδζδ ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ εα πναβιαημπμζείηαζ ζηδκ αβμνά 

πμκδνζηήξ. 

Χζηυζμ, ημ υθμ ζπέδζμ θάκηαγε ηενάζηζμ, εθπζδμθυνμ αθθά ηαζ πμθθά ηεκά ςξ πνμξ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ημο αζςζζιυηδηαξ ηαζ ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ αζθαθμφξ θεζημονβίαξ 

ημο.  Έηζζ, ημ Καηάν απμθάζζζε ηεθζηά κα απμζονεεί απυ ηδκ επέκδοζδ ιε ημ αζηζμθμβζηυ υηζ δ 

ζπεηζηή επέκδοζδ είκαζ μζημκμιζηά αζφιθμνδ.  φιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ, ημ ζπήια δεκ 

ηαηάθενε κα ελαζθαθίζεζ ζοιθςκία βζα ηδκ πχθδζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Ηηαθία ηαεχξ μζ 

ηζιέξ πμο πνμέηοπηακ ήηακ ορδθέξ
204

. 

Πανάθθδθα, δ ΓΔΖ, ιε αάζδ ημκ εκδεζηηζηυ πνμβναιιαηζζιυ πμο έπεζ ηάκεζ ζημ ΓEΦA, 

ζημπεφεζ κα ηαθφρεζ ημ 12%-15% ηςκ  ακαβηχκ ηδξ ζε αένζμ βζα ηδκ ηνέπμοζα πνμκζά. Έπεζ 

                                                             
202 www.gef.gr  
203 www.energypress.gr  
204 Άνενμ «Ναοάβδζακ ηα ζπέδζα βζα ηδκ επέκδοζδ ζημκ Αζηαηυ», ζηδκ Δθδιενίδα «Ζ 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ», ζεθ 5, 19/10/2010 
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πνμβναιιαηίζεζ ηδκ έθεοζδ ζηδ Pεαοεμφζα πέκηε θμνηίςκ LNG ηαζ ιε ηζξ ηζκήζεζξ αοηέξ, δ 

ΓΔΖ ζημπεφεζ ζηδκ δζαθμνμπμίδζδ ημο πανημθοθαηίμο θοζζημφ αενίμο ηδξ, ηίκδζδ πμο 

απμθάζζζε κα εκενβμπμζήζεζ ιε ημ άκμζβια ηδξ αβμνάξ. H ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ηδξ ΓEH βζα 

ημ 2010 εηηζιάηαζ ζε πάκς απυ  1,5 δζζ. η.ι. αενίμο, πνμενπυιεκδ απυ ηδ ΓΔΠΑ υζμ ηαζ απυ 

άθθεξ πδβέξ
205

. 

Δκδζαθένμκ, ηέθμξ, βζα εζζαβςβή LNG έπεζ δείλεζ ηαζ δ ΔΠΑ Αηηζηήξ, πμο ηαθφπηεζ ηζξ αζηζηέξ 

ακάβηεξ ηδξ Αηηζηήξ ζε αένζμ. 

 

 

 

10.6   ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ  

Δκ υρδ ηδξ δοκαιζηήξ πανέιααζδξ ηδξ Ρςζζίαξ ζηζξ εκενβεζαηέξ δζενβαζίεξ, ημ βεβμκυξ αοηυ 

έπεζ πανάθθδθα πνμζεθηφζεζ ημ εκδζαθένμκ ηαζ ιεβάθςκ καοηζθζαηχκ εηαζνεζχκ, ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ηαζ ανηεηχκ οπυ εθθδκζηή δζαπείνζζδ. ηυπμξ ημοξ είκαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηδ 

δζαδζηαζία ιεηαθμνάξ ημο θοζζημφ αενίμο, ζε πενζμπέξ υπμο δ δζαηίκδζδ ιέζς αβςβμφ εα 

ζοκεπαβυηακ ορδθυ θεζημονβζηυ ηυζημξ. Χζηυζμ ηα ελεζδζηεοιέκα πθμία ιεηαθμνάξ 

οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο είκαζ πμθφ θίβα βζα κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ πμο εηηζιάηαζ υηζ 

εα δδιζμονβδεμφκ δζεεκχξ. Δπζπθέμκ, δ ακάβηδ πνμζηαζίαξ ημο εαθάζζζμο πενζαάθθμκημξ 

επζαάθθεζ ηδκ ηαηαζηεοή κέςκ πθμίςκ LNG ιε αοζηδνυηενεξ πνμτπμεέζεζξ αζθάθεζαξ βεβμκυξ 

πμο ζοκεπάβεηαζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ηυζημξ.   

Παν‟ υθα αοηά, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ακάπηολδ ημο δζεεκμφξ ειπμνίμο LNG ελανηάηαζ 

απυ ημ νοειυ οθμπμίδζδξ ηςκ επεκδοηζηχκ ζπεδίςκ δδιζμονβίαξ κέςκ terminal αενίμο ακά ημκ 

ηυζιμ.  Πμθθά απυ αοηά ηα ζπέδζα, υιςξ, έπμοκ ηαεοζηενήζεζ, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ανπζηχξ 

ακαημζκςεέκηεξ πνυκμοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαζ μζ εθμπθζζηέξ ελεηάγμοκ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή 

ηδ καοπήβδζδ κέςκ πθμίςκ LNG ηαεχξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ καοπήβδζήξ ημοξ απμηεθεί δ 

ελαζθαθζζιέκδ καφθςζή ημοξ. Αοηή ηδ ζηζβιή, έκα πθμίμ LNG πςνδηζηυηδηαξ 150.000 η.ι. 

ημζηίγεζ πάκς απυ 210 εηαη. δμθ. πμζυ ζπεδυκ δζπθάζζμ ή ηνζπθάζζμ απυ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ 

εκυξ ιέζδξ πςνδηζηυηδηαξ δελαιεκυπθμζμο. Αοηυξ εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ 

θυβμοξ πμο μζ Δθθδκεξ πθμζμηηήηεξ δεκ ειθακίγμοκ ιεβάθδ δναζηδνζυηδηα ζημ ζοβηεηνζιέκμ 

ημιέα
206

.  

Σμ εκδζαθένμκ ιαξ ζηνέθεηαζ ζηδκ παβηυζιζα οπενδφκαιδ ημο πχνμο, ηδκ Δθθδκζηή καοηζθία 

ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ πμο δζακμίβμκηαζ βζα αοηήκ.  Οζ Έθθδκεξ πθμζμηηήηεξ έπμοκ ήδδ εζζέθεεζ ζηδκ 

αβμνά αθθά ζίβμονα υπζ αηυια ζημ ιέβεεμξ πμο ημοξ ακαθμβεί. ημκ ημιέα ιεηαθμνάξ 

οβνμπμζδιέκμο θοζζημφ αενίμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ιε αολακυιεκδ ηθίιαηα ιενζηέξ απυ ηζξ πζμ 

ζδιακηζηέξ καοηζθζαηέξ εηαζνείεξ εθθδκζηχκ ζοιθενυκηςκ υπςξ μζ Όιζθμζ Βαθεζά, Σζάημο, 

Αββεθζημφζδ, Λζαακμφ, Πνμημπίμο, Ρέζηδ ηαζ Λάηζδ
207

. 

Ο Ηςάκκδξ Αββεθζημφζδξ (Anangel Maritime, Maran Gas, Kristen Navigation), παναιέκμκηαξ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ ημνοθή ηδξ εθθδκζηήξ καοηζθζαηήξ ημζκυηδηαξ, ημ 2004 ηυθιδζε κα 

ακμζπηεί ζηδκ αβμνά ηςκ LNG
208

 παναββέθκμκηαξ ημ πνχημ LNG πθμίμ εθθδκζηχκ 

ζοιθενυκηςκ.  Ζ Maran Gas πανέθααε ιέζα ζηδκ δζεηία 2005-2007 ηέζζενα κευηεοηηα πθμία 

                                                             
205

 Άνενμ ημο Γ. Φζκηζηάηδ ζημ www.reporter.gr (08/06/2010) 
206 Εθδιενίδα «Ζ Καεδιενζκή», άνενμ ημο Ν. Μπανδμφκζα, 17/10/2010 
207 Πενζμδζηυ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑ, άνενμ «δ ειπμνζηή ιαξ καοηζθία» ημο Πέηνμο Λζκάνδμο, ζεθ 

35 
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ηαζ πθέμκ δζαπεζνίγεηαζ πέκηε LNG πθμία ηαζ δφμ LPG ζοκμθζηήξ πςνδηζηυηδηαξ 980,400 cm.  

οκμθζηά μ Όιζθμξ δζαεέηεζ επηά LNG πθμία
209

. 

Σδκ πμνεία ημο ημο Αββεθζημφζδ ζηδκ αβμνά ηςκ LNG αημθμφεδζακ μζ εηαζνείεξ Dynacom ηαζ 

Tsakos Energy Navigation δ μπμία δζαεέηεζ έκα LNG πθμίμ πςνδηζηυηδηαξ 85,602 mt
210

 εκχ μ 

Γεχνβζμξ Πνμημπίμο έπεζ εκηάλεζ ζημκ ζηυθμ ηδξ Dynacom δφμ LNG πθμία. 

Tμ κευηεοηημ LNG Gaslog Savanah, πςνδηζηυηδηαξ 155.000 cu.m πανέθααε απυ ηα καοπδβεία 

ηδξ Samsung δ εηαζνεία Gaslog ltd, δ μπμία είκαζ εηαζνεία ημο μιίθμο Ceres, ζοιθενυκηςκ 

Πήηεν Λζαακμφ
211

.  Πνυηεζηαζ βζα ημ πνχημ πθμίμ ηδξ, εκχ καοπδβεί αηυιδ έκα πθμίμ ζδίμο 

ηφπμο ηαζ πςνδηζηυηδηαξ, ημ μπμίμ εα θένεζ ημ υκμια Gaslog Singapore ηαζ εα παναδμεεί ιέζα 

ζημ 2010.  Σα δφμ πθμία ηα μπμία εηηζιάηαζ υηζ ζημίπζζακ πενί ηα 191 εη. δμθ. έηαζημ, είπακ 

ανπζηά παναββεθεεί ημ 2005 βζα ηδκ Chevron, δ μπμία ςζηυζμ πμφθδζε ηα ζοιαυθαζα ζηδ 

GasLog ημ 2008.  Δπζπθέμκ, δ Ceres LNG ζοιθχκδζε ιε ηα καοπδβεία ηδξ Samsung βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή δφμ LNG Carrier, ηαεέκα εη ηςκ μπμίςκ είκαζ πςνδηζηυηδηαξ 80.000 dwt ηαζ αλίαξ 

πενίπμο 200 εηαη. δμθανίςκ, βζα πανάδμζδ ιέπνζ ημ 2014 ιε option βζα δφμ αηυια. 

Δπζπνυζεεηα, μ υιζθμξ Υακδνή έπεζ ζοιθςκήζεζ ιε ημκ υιζθμ ηδξ BG ηδ δζαπείνζζδ ηςκ LNG 

carriers ηα μπμία ελοπδνεημφκ ηδξ αβμνά ηδξ Αζβφπημο
212

. 

 

10.7  Ζ LPG ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

Μεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ εθθδκζηχκ ζοιθενυκηςκ πμο έπμοκ πανμοζία ζηδκ αβμνά αοηή 

πενζθαιαάκμκηαζ δ εζζδβιέκδ ζηδ Νέα Τυνηδ Stealth Gas ηδξ μζημβέκεζαξ Βαθεζά, μ Oιζθμξ 

Αββεθζημφζδ, δ Dorian Hellas ζοιθενυκηςκ ηςκ μζημβεκεζχκ Υαηγδπαηένα, Λειμφ ηαζ Λονά 

ηαζ μ Oιζθμξ Λάηζδ.  διακηζηή είκαζ δ δναζηδνζυηδηα ηδξ εηαζνείαξ StealthGas ημο Οιίθμο 

Βαθεζά δ μπμία δζαεέηεζ 39 LPG πθμία
213

.  Πανάθθδθα, δ εηαζνεία Consolidated Marine 

Management, ζοιθενυκηςκ ημο Οιίθμο Λάηζδ δζαπεζνίγεηαζ πέκηε LPG πθμία
214

. 

Γφμ LPG ηςκ 9.575 Dwt αβυναζε απυ ηδκ STX ζφιθςκα ιε ηδκ Golden Destiny, δ Benelux 

Overseas.  Tα πθμία εα ημζηίζμοκ ζοκμθζηά πενί ηα 80 εη. δμθάνζα ηαζ εα παναδμεμφκ ηέθδ ημο 

2010 ηαζ ανπέξ ημο 2011, μπυηε δεδμιέκμο ημο ιζηνμφ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ιάθθμκ πνυηεζηαζ 

βζα resale πθμίςκ πμο καοπδβμφκηακ βζα άθθμκ.  Ζ Benelux εζδζηεφεηαζ ζηδκ αβμνά ηςκ LPG 

δζαεέημκηαξ εκ εκενβεία ζηυθμ απυ 15 LPG εκχ πένακ ηδξ κέαξ παναββεθίαξ καοπδβεί αηυιδ 

ηνία ζηα ίδζα καοπδβεία
215

.  

Ζ καοηζθζαηή εηαζνεία Eletson, πμο ακήηεζ ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ ηη. Γνδβυνδ Υαηγδθεοεενζάδδ, 

Κ. Κένηζζηςθ ηαζ Η. Καναζηαιάηδ πανέθααε ημ 2009 ημ πνχημ απυ ημ ηέζζενα πθμία LPG πμο 

καοπδβεί ζηδ Νυηζμ Κμνέα. Σμ πθμίμ μκμιάζηδηε «Anafi» ηαζ φρςζε εθθδκζηή ζδιαία. Οπςξ 

                                                             
209 Άνενμ ημο Ακηχκδ Σζζιπθάηδ ζηδκ εθδιενίδα «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ» 
210 www.tenn.gr  
211

 www.theseanation.gr  
212 www.capital.gr  
213

 http://www.stealthgas.com/  
214 www.cmm.gr  
215 www.theseanation.gr  

http://www.tenn.gr/
http://www.theseanation.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.cmm.gr/
http://www.theseanation.gr/
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βκςζημπμζήεδηε απυ ημοξ Lloyds, ημ πθμίμ καοπδβήεδηε ζηδκ Hyundai Mipo Dockyards 

(HMD) ηδξ Κμνέαξ
216

..  

Σδκ άπμρδ υηζ δ ηνίζδ βεκκά επεκδοηζηέξ εοηαζνίεξ επζαεααίςζε ιε ημκ πζμ εκηοπςζζαηυ ηνυπμ 

δ καοηζθζαηή εηαζνεία Lomar Shipping ηδξ εθμπθζζηζηήξ μζημβέκεζαξ Λμβμεέηδ, ελαβμνάγμκηαξ 

απυ ηδκ αοζηναθζακχκ ζοιθενυκηςκ εηαζνεία Allocean, έκακ ιμκηένκμ ζηυθμ 26 πθμίςκ, έκακηζ 

325 εηαημιιονίςκ δμθανίςκ. Ο Έθθδκαξ εθμπθζζηήξ Μζπάθδξ Λμβμεέηδξ ηαζ μζ δφμ ημο βζμζ 

Γζχνβμξ ηαζ Κςκζηακηίκμξ, πμο ηδκ «πνοζή» πενίμδμ ηδξ καοηζθίαξ 2004-2006 απμθάζζζακ κα 

πνμπςνήζμοκ ζηδκ πχθδζδ 67 πθμίςκ, επακήθεακ ιε δπδνυ ηνυπμ ζηδκ αβμνά ελαβμνάγμκηαξ 

έκακηζ 325 εη. δμθανίςκ έκακ ζηυθμ 26 πθμίςκ, πμο 1,5 πνυκμ κςνίηενα ηάπμζμξ εα πθήνςκε 

δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα βζα κα ημκ απμηηήζεζ
217

.  Ζ εηαζνεία Lomar Shipping ηδξ μζημβέκεζαξ 

Λμβμεέηδ, εηιεηαθθεουιεκδ ημ πθήβια πμο πνμηάθεζε δ δζεεκήξ μζημκμιζηή ηνίζδ ζηδκ 

εηαζνεία Allocean ιε έδνα ζημ Λμκδίκμ, εοβαηνζηή ηδξ αοζηναθζακήξ Allco Finance Group, 

αβυναζε ημκ ζηυθμ ηδξ πμο απμηεθείηαζ απυ δελαιεκυπθμζα, LPG, bulk carriers ηαζ πθμία 

ιεηαθμνάξ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ.  

Σέθμξ, δ Diamantis Pateras Maritime Ltd. (DPML) απμηεθεί κεμζφζηαηδ επζπείνδζδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Γζαιακηή Παηένα ηαζ οπμδέπεδηε ημ πνχημ ηδξ πθμίμ ιεηαθμνάξ οβναενίμο, ημκ 

Αφβμοζημ ημο 2007 εκχ ζήιενα δζαπεζνίγεηαζ ιε ζδζαίηενδ επζηοπία έκα ζηυθμ, έλζ ζφβπνμκςκ 

πθμίςκ L.P.G.
218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
216

 http://www.ships.gr/?q=node/2607 
217 www.greekshippingnews.gr  
218 http://www.dpateras.com/gr/main.action 

http://www.greekshippingnews.gr/
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Καηαθήβςκηαξ, δζαπζζηχκμοιε υηζ δ ιεηαθμνά ημο θοζζημφ αενίμο δζα εαθάζζδξ απμηεθεί ιζα 

εκαθθαηηζηή ηαζ ανηεηά ζοιθένμοζα ιέεμδμ ηαεχξ ημ θοζζηυ αένζμ οβνμπμζείηαζ ζε πμθφ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζε εζδζηήξ ηεπκμθμβίαξ δελαιεκυπθμζα.  Σμ LNG είκαζ 

ιζα ελεζδζηεοιέκδ αβμνά ηαζ δ πζμ ηαπέςξ ακαπηοζζυιεκδ ζηζξ εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ εκένβεζαξ. 

Οοζζαζηζηά, δζαηνίκμκηαζ δφμ ιεβάθεξ αβμνέξ LNG, ημο Δζνδκζημφ ηαζ ημο Αηθακηζημφ 

ςηεακμφ.  ηδκ πνχηδ, μζ ιεβαθφηενμζ εζζαβςβείξ είκαζ δ Ηαπςκία ηαζ δ Ν. Κμνέα ηαζ ζηδκ 

αβμνά ημο Αηθακηζημφ ςηεακμφ δ Ζ.Π.Α ηαζ δ Δονχπδ εζζάβμοκ ηονίςξ απυ πχνεξ ηζξ Αθνζηήξ 

(Αθβενία, Νζβδνία η.α) εκς δ Μ. Ακαημθή έπεζ ακαθάαεζ πθέμκ νυθμ εοέθζηημο ηνμθμδυηδ ηαζ 

ζηζξ δφμ ιεβάθεξ αβμνέξ. 

Ζ ιείςζδ ημο υβημο ημο θοζζημφ αενίμο ιε ηδκ οβνμπμίδζδ ημο επζηνέπεζ ηδκ ιεηαθμνά ημο ιε 

μζημκμιζηά ακηαβςκζζηζημφξ υνμοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ αβςβμφξ ηαζ εζδζηυηενα βζα ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ (3.000 ιίθζα ηαζ άκς) ημ LNG είκαζ ηαηά ηακυκα μζημκμιζηά ζοιθένμοζα επζθμβή.  

ηα πνχηα ζηάδζα, ημ ειπυνζμ LNG απμηεθμφκηακ απυ πθμία πμο ηζκμφκηακ ζε ζοβηεηνζιέκα 

δνμιμθυβζα ηαζ ήηακ δεζιεοιέκα ιε πμθοεηή ζοιαυθαζα.   Ακ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

ειπμνίμο πναβιαημπμζείηαζ  ιε «ακεθαζηζημφξ» υνμοξ, ςζηυζμ, έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ μθμέκα 

ελεθίζζεηαζ ιζα εοέθζηηδ αβμνά (spot αβμνά) δ μπμία ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 10% ηδξ 

ζοκμθζηήξ αβμνάξ.  Δίκαζ βεβμκυξ πςξ πθέμκ είκαζ δοκαηυκ κα αθθάγεζ μ πνμμνζζιυξ ηςκ 

θμνηίςκ ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηζξ αβμνάξ ηαζ ηζξ επζηναημφζεξ ηζιέξ. 

ημ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ ηδξ αβμνάξ, μζ ηφνζμζ παίηηεξ ηδξ αβμνάξ ζηδκ LNG Ναοηζθία ήηακ 

ιεβάθεξ ηαεεημπμζδιέκεξ εκενβεζαηέξ εηαζνείεξ ηαζ ηναηζηέξ εηαζνείεξ.  Με ηδκ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ ζε υθδ ηδκ εθμδζαζηζηή αθοζίδα ημο θοζζημφ αενίμο ηαζ ηδκ εοεθζλία πμο πνεζάζεδηε 

κα απμηηήζεζ δ αβμνά βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ αολδιέκδ γήηδζδ ηαζ ζηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ, 

δ ηθεζζηή αοηή «θέζπδ» άκμζλε ηαζ ζε ακελάνηδημοξ πθμζμηηήηεξ αθθά ηαζ ζε άθθμοξ 

επεκδοηέξ.  Χζηυζμ, επεζδή ημ ηυζημξ ηδξ ζπεηζηήξ επέκδοζδξ είκαζ ανηεηά ορδθυ εκ ζοβηνίζεζ 

ιε άθθμοξ ημιείξ ηδξ καοηζθίαξ, είκαζ βεβμκυξ πςξ θίβμζ ηαζ ιεβάθμζ παίηηεξ έπμοκ ημ πνμκυιζμ 

κα εζζέθεμοκ ζε αοηήκ ηδκ αβμνά. 

Ακαιθζζαήηδηα ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ ακάπηολδ ημο ειπμνίμο ημο θοζζημφ αενίμο άνα ηαζ ηδξ 

LNG Ναοηζθίαξ απμηεθεί ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ ημ θοζζηυ αένζμ απμηεθεί ιζα αζχζζιδ εκενβεζαηή 

επέκδοζδ εκχ δ ζηνμθή ζηδκ πνήζδ ημο βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ δζηαζμθμβείηαζ ηαζ 

απυ ηα ζδιακηζηά μζημκμιζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά μθέθδ πμο πανμοζζάγεζ.  ε βεκζηέξ βναιιέξ, 

απμηεθεί έκα ηθάδμ ιε αίζζα ελέθζλδ ηαζ ιεβάθεξ πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ. 

Όζμκ αθμνά ηδκ LPG Ναοηζθία, δζαπζζηχκμοιε πςξ ειιέζςξ πθήκ ζαθχξ θεζημονβεί ζηα 

πθαίζζα ηδξ LNG Ναοηζθίαξ.  Όπςξ ηαζ δ LNG Ναοηζθία, έηζζ ηαζ δ LPG Ναοηζθία είκαζ ζαθχξ 

ιζα ηθεζζηή ηαζ ελεζδζηεοιέκδ αβμνά ιε θίβμοξ ηαζ ζδιακηζημφξ παίηηεξ ζημ πνμζηήκζμ.  Σμ 

πνμσυκ, ςξ αβαευ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ, πςθείηαζ απεοεείαξ ζηδκ ηεθζηή ηαηακάθςζδ αθμφ 

ζοπκά δεκ πνεζάγεηαζ πεναζηένς επελενβαζία.  Χξ απμηέθεζια, παναηδνμφιε υηζ πμθθμί 

αβμναζηέξ ζοπκά μδδβμφκηαζ ζε ιζα ηάεεηδ μθμηθήνςζδ ηδξ αβμνάξ βζα κα έπμοκ ηαθφηενδ 

πνυζααζδ ζε καοηζθζαηέξ οπδνεζίεξ. 

Πανυθμ πμο ημ οβνμπμζδιέκμ πεηνεθαϊηυ αένζμ απμηεθεί ηαεανυηενδ πδβή εκ ζοβηνίζεζ ιε ηδκ 

αβμνά ημο πεηνεθαίμο, δζαπζζηχκμοιε υηζ  μζ δοκαιζηέξ ηδξ αβμνάξ αθθά ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ 

καοηζθίαξ δεκ αθήκμοκ ιεβάθα πενζεχνζα ακάπηολδξ, βεβμκυξ πμο δζηαζμθμβεί ημ ιζηνυ ιέβεεμξ 

ηδξ παβηυζιζαξ LPG Ναοηζθζαηήξ αβμνάξ. 
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Ζ LPG Ναοηζθία παναπηδνίγεηαζ απυ ορδθυ ααειυ ζοβηέκηνςζδξ ηυζμ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

πνμζθμνάξ ηυζμ ηαζ απυ εηείκδ ηδξ γήηδζδξ.  Έκα επζπθέμκ παναπηδνζζηζηυ ηδξ αβμνάξ είκαζ 

υηζ δεκ θεζημονβεί ακελάνηδηα υπςξ άθθμζ ημιείξ ηδξ Ναοηζθίαξ ηαζ αοηυ ελδβείηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ ηα θμνηία πνμξ ιεηαθμνά πνμένπμκηαζ απυ ηα πνμζυκηα ελυνολδξ LNG ηαζ 

πεηνεθαίμο.  Αοηυ ημ ζδζαίηενμ παναπηδνζζηζηυ επδνεάγεζ ηαζ ηα επίπεδα ηςκ καφθςκ ηαεχξ ζε 

ακηίεεζδ ιε ημ πεηνέθαζμ (crude) ηαζ ημκ άκεναηα, μ παναβςβυξ LPG δεκ έπεζ ηδκ επζθμβή κα 

ακααάθθεζ ηδκ ελυνολδ ηαζ ηδκ εαθάζζζα ιεηαθμνά. 

Πανάθθδθα ημ ιζηνυ ιέβεεμξ αοηήξ ηδξ καοηζθζαηήξ αβμνάξ ζοκεέηεζ ηαζ μ ζπεηζηά ιζηνυξ 

ανζειυξ εαθάζζζςκ ειπμνζηχκ δζαδνμιχκ αθθά ηαζ μ ιζηνυξ ανζειυξ ημο παβηυζιζμο ζηυθμο.  

Χξ απμηέθεζια, δ πθεζμρδθία ηςκ θμνηχζεςκ ιεηαλφ ηςκ ιεβάθςκ ελαβςβέςκ ημο Ανααζημφ 

Κυθπμο βίκεηαζ οπυ ιαηνμπνυκζα καοθμζφιθςκα δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιζα πενζζζυηενμ 

αζθάθεζα υζμκ αθμνά ημοξ καφθμοξ. 

ε βεκζηέξ βναιιέξ δ ζοκεπυιεκδ ακάπηολδ ηδξ αβμνάξ ημο LPG μθείθεηαζ ηονίςξ ζηα ορδθά 

επίπεδα εκενβεζαηχκ ηζιχκ ιέπνζ ηαζ ημ πνυζθαημ πανεθευκ εκχ δ αολδιέκδ γήηδζδ ηδξ Κίκαξ 

ηαζ ηδξ Ηκδίαξ ζαθχξ ηαζ έπμοκ ζοκηεθέζεζ ζηδκ ιέπνζ ζήιενα εοδιενία ημο ηθάδμο.  Χξ έκα 

απμ ηα θζθζηυηενα πνμξ ημ πενζαάθθμκ εκενβεζαηά αβαεά, ακαιθζζαήηδηα υ ηθάδμξ ημο LPG 

έπεζ πνμμπηζηέξ βζα πεναζηένς ακάπηολδ ηαζ δ καοηζθία βζα πενζζζυηενμ δζέονοκζδ, ςζηυζμ, 

ηαεχξ δ επέκδοζδ είκαζ ζαθχξ ανηεηά ορδθή, εεςνχ πχξ απαζηείηαζ ζφκεζδ ζηδκ επεκδοηζηή 

δναζηδνζυηδηα οπυ ημ πνίζια ιζαξ πνμζπάεεζαξ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ βζα ακάηαιρδ απυ ηδκ 

ηνίζδ. Γζα ημ ακ ιζα καοηζθζαηή εηαζνεία πνέπεζ κα εθανιυγεζ είηε επζεεηζηή είηε ζοκηδνδηζηή 

επεκδοηζηή πμθζηζηή, πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ πμθθμί πανάβμκηεξ ηαεχξ δεκ ανηεί ιυκμ 

ημ βεβμκυξ πςξ θυβς ηδξ ηνίζδξ ηαζ ηα καφθα είκαζ παιδθά ηαζ μζ ηζιέξ ηςκ πθμίςκ είκαζ 

παιδθέξ.  Όπςξ βκςνίγμοιε, μ πχνμξ ηδξ Ναοηζθίαξ είκαζ ανηεηά απνυαθεπημξ ηαζ ακ οπάνπεζ 

ιζα ζπεηζηή αζθάθεζα απυ ηα πμθοεηή ζοιαυθαζα, δεκ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ εθοζδπαζιυξ.  

Κακείξ δεκ ιπμνεί κα αιθζζαδηήζεζ πςξ δ καοηζθία ηζκείηαζ απυ ηα κήιαηα ημο παβηυζιζμο 

ειπμνίμο ηαζ ελανηάηαζ απυ ηζξ επζηναημφζεξ παβηυζιζεξ μζημκμιζηέξ ζοκεήηεξ. 

Ακαιθζζαήηδηα, ηαζ μ ηθάδμξ ηςκ LNG ηαζ ηςκ LPG έπμοκ ηζξ πνμμπηζηέξ βζα πεναζηένς 

ακάπηολδ ηαζ αοηυ πμο απαζηείηαζ απυ υθμοξ ημοξ άιεζα ειπθεηυιεκμοξ είκαζ ζφκεζδ ζηζξ 

επεκδοηζηέξ απμθάζεζξ ηαζ άκμζβια ηδξ αβμνάξ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Α.  ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ  

Α.1  ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ 

 

o Δθ. Γεςνβακηυπμοθμξ – Γ.Π. Βθάπμξ, «Ναοηζθζαηή Οζημκμιζηή», Πεζναζάξ 2003, Δηδυζεζξ 

Σγέζ & Σγέζ Δθθάξ 

 

o Δοεοιζάδδξ Απυζημθμξ, Μδπ/βμξ - Ζθ/βμξ Μδπ, ΜΖΒΔ: Ζιενίδα βζα ηδκ αζθάθεζα ημο 

θοζζημφ αενίμο, εεζζαθμκίηδ, Γεηέιανζμξ 2003 

 

o Δθδιενίδα «Ζ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ», 19/10/2010 

 

o Δθδιενίδα «Ζ Καεδιενζκή», 17/10/2010 

 

o Κ. Γηζγζάηδξ, Α.Η. Παπαδυπμοθμξ, Δ.Ζ. Πθςιανίημο, «Ναοθχζεζξ», Δηδυζεζξ ηαιμφθδ, 2
δ
 

έηδμζδ 2006 
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ΠΙΝΑΚΑ: World Natural Gas Reserves by country as of January 1, 2009 

 

ΔΙΚΟΝΑ: LNG Vessel (Kvaerner-Moss Type) 

 

 

ΔΙΚΟΝΑ: LNG Vessel (GTT NO 96 Membrane Containment System) 
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ΔΙΚΟΝΑ: LNG Vessel (GTT MARK III Membrane Containment System)  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: LNG ship balance 2002 - 2010 
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ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: Why is the market not liquid – the Five Forces of LNG markets 

 

Πδβή: CITY, Cass Business School – “LNG Markets, Liquidity and Globality” 

 

 

 

ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: Η ηδηνθηεζία ηωλ LNG πινίωλ 

 

 

Πδβή: CITY, Cass Business School – “LNG Markets, Liquidity and Globality” 
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ΠΙΝΑΚΑ: LNG Ships withdrawn from service, as at January 2009 

 

 

Πδβή: Peter G. Noble, SNAME, Feb. 2009, “a short history of LNG shipping 1959-2009” 
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ΥΑΡΣΗ: Europe LNG Liquefaction & Regasification plants 

 

Πδβή: International Group of Liquefied Importers, “The LNG industry”, 2008 
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ΥΑΡΣΗ: South America Liquefaction plants 

 

 

 

ΥΑΡΣΗ: Africa Liquefaction plants 

 

Πδβή: International Group of Liquefied Importers, “The LNG industry”, 2008 
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ΥΑΡΣΗ: Asia Liquefaction & Regasification plants 

 

 

Πδβή: International Group of Liquefied Importers, “The LNG industry”, 2008 

 

 

 

ΥΑΡΣΗ: Japan Regasification plants 

 

 

Πδβή: International Group of Liquefied Importers, “The LNG industry”, 2008 
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ΠΙΝΑΚΑ: LNG shipyards capacity 

 

YARD 2005 2006 2007 2008 2009 
SLOTS 

AVAILABLE 
CAPACITY 

Daewoo  6 7 10 7 0 10 10 

El Atlantique  2 1 0 0 0 2 2 

Hanjin H.I.  0 0 0 0 0 2 2 

Hudong  0 0 1 1 0 2 2 

Hyundai  2 1 8 4 0 9 9 

Hyundai Samho  0 0 0 1 0 3 3 

Imabari  0 0 0 0 0 1 1 

IZAR Sestao  0 0 0 1 0 4 4 

I.H.I.  

     
1 1 

Kawasaki Sakaide  2 3 1 3 3 0 3 

Kvaerner Masa  0 0 1 1 0 3 3 

Mitsubishi Nagasaki 

1  1 3 4 3 1 5 6 

Mitsui Chiba  2 0 0 1 0 2 2 

Samsung  4 7 9 8 1 7 8 

Universal Tsu  0 0 2 0 0 1 1 

        

TOTALS 19 22 36 30 5 50 57 
 Πδβή: LNG One World 
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ΜΔΡΟ Β: LPG Ναπηηιία 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Παξαδόζεηο LPG πινίωλ ζην 2009 

 

 

 

Πδβή: BRS 2010 – Annual Review 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: LPG Trade Forecast 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Η ελεξγεηαθή θαηαλάιωζε ζηελ Δπξώπε 

 

Πδβή: European LPG Association, «The LPG Industry Roadmap», 2007 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: LPG παξαγωγή 

 

 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ: LPG δήηεζε 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Comparative Freight Rates for LPG and Crude Oil ships 
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ΠΙΝΑΚΑ: LPG Shipping Freight Rates 

 

Πδβή: WLPGA 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Top ten LPG producers - 2007 
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ΥΗΜΑ: Price drivers for LPG 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ: Major LPG trading points 

 

Πδβή: The Allen Consulting Group, “Review of the appropriateness of the current LPG international benchmark in 

the setting of domestic LPG prices”, 2009 


