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ΠΡΟΛΟΓΟ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ εθπφλεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππήξμε απφ κέξνπο κνπ έλαο 

κεγάινο ζηφρνο, ν νπνίνο εμέθξαδε ηε βαζεηά κνπ επηζπκία λα εηζρσξήζσ θαη 

λα απνθηήζσ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ζθαηξηθή εηθφλα γχξσ απφ ην θπζηθφ 

αέξην γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηηο εμειίμεηο 

γχξσ απφ ηελ εθνδηαζηηθή ηνπ αιπζίδα εηδηθφηεξα. ηελ πξνζπάζεηα κνπ 

απηήλ, νκνινγψ πσο αληηκεηψπηζα κεγάιεο δπζθνιίεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

φληαο Οηθνλνκνιφγνο δελ δηέζεηα ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο γλψζεηο ζε ζρέζε 

κε έλα ηφζν εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, ελψ ζπλάκα ε πεξίνδνο ηεο εθπφλεζεο 

ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο ζπλέπεζε επί ην πιείζηνλ κε ην έλδνμν Διιεληθφ 

θαινθαίξη, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ έθαλε ηελ πξνζπάζεηα κνπ νινέλα θαη 

πην δχζθνιε. Ωζηφζν, κε πίζηε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζθιεξή δνπιεία 

θαηάθεξα λα πεηχρσ ην ζηφρν κνπ. ηελ πξνζπάζεηα κνπ απηή είρα βεβαίσο 

θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε νξηζκέλσλ αηφκσλ, ηνπο νπνίνπο επραξηζηψ 

θαη  ηνπο αλαγλσξίδσ ην δηθφ ηνπο κεξίδην ζην έξγν απηφ. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ βαζχηαηα ηνλ αγαπεηφ κνπ Καζεγεηή θ. 

Δπζηξάηην Παπαδεκεηξίνπ γηα ην ήζνο ηνπ θαη ην παξάδεηγκά ηνπ, πνπ κε 

ψζεζαλ λα ηνπ δεηήζσ λα είλαη ν επηβιέπσλ ζηε Γηπισκαηηθή κνπ Δξγαζία, 

θαη θπζηθά γηα ηελ απνδνρή απφ κέξνπο ηνπ λα αλαιάβεη ην ξφιν απηφλ. Ζ 

ζπλδξνκή ηνπ ππήξμε ηεξάζηηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηάο κνπ 

απηήο κε ηνλ θξηηηθφ ηνπ ιφγν, ηελ έκπλεπζε θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ 

πξνζέθεξε. Φπζηθά, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη πξνο ηα έηεξα κέιε 

ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ Καζεγεηή θ. Δξλέζην Σδαλλάην θαη ηνλ 

Καζεγεηή θ. Κσλζηαληίλν Υισκνχδε γηα ηελ δεκηνπξγηθή αμηνιφγεζε ηεο 

Δξγαζίαο κνπ απφ κέξνπο ηνπο, ε νπνία ζπλέβαιε κε ηε ζεηξά ηεο ζηε 

βειηίσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Σέινο, λα επραξηζηήζσ ηνπο πνιπαγαπεκέλνπο κνπ γνλείο πνπ κε 

ζηεξίδνπλ ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα, άιια θαη ηε κειινληηθή κνπ ζχδπγν 

Μάξζα πνπ αγαπψ ηφζν πνιχ, γηαηί είλαη ζην πιεπξφ κνπ ζπλέρεηα, δείρλνληαο 

κνπ ηελ αγάπε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θάζε ιεπηφ. 
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ΑΦΗΔΡΧΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηα δχν εθείλα άηνκα 

πνπ κε ελέπλεπζαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε άιινλ ζηε δσή κνπ θαη 

ήηαλ νη γνλείο ηεο κεηέξαο κνπ, ν παππνχο Γηνλχζεο θαη ε γηαγηά Αγιαΐα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Σν θπζηθό αέξην είλαη έλα νξπθηφ θαχζηκν, ην νπνίν ιφγσ ηεο 

ζχζηαζήο ηνπ, ζπκβάιεη ζε κέγηζην βαζκφ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν εκπφξην ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ αγσγψλ, είηε 

πγξνπνηεκέλν κέζα ζε θξπνγφλεο δεμακελέο κέζσ πινίσλ, θνξηεγψλ θαη 

ηξαίλσλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, απαηηνχληαη θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

πγξνπνίεζή, απνζήθεπζή θαη επαλακεηαηξνπή ηνπ ζε αέξηα κνξθή, αιιά θαη 

εμεηδηθεπκέλα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ. ηηο κέξεο 

καο, έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ηχπνο πινίνπ, κε ηελ νλνκαζία FLNG, ην 

νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί κία πισηή εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο θαη 

απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν πξψην πινίνπ ηέηνηνπ ηχπνπ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Shell κε ηελ νλνκαζία Prelude θαη έθαλε ην 

παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013. Παξαθηλνχκελνο απφ ηε λέα 

απηή είζνδν, πξνζπάζεζα ζηε κειέηε απηή λα αλαιχζσ, πσο ε ηνπνζέηεζε 

ελφο αληίζηνηρνπ πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ Κππξηαθή Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (Οηθφπεδν 12) γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία επηθεξδή επέλδπζε. 

 

ABSTRACT 

Natural gas is a fossil fuel, that due to its composition, has a dominant 

role to the reduction of the greenhouse gases emissions. The trade of natural 

gas takes place through pipelines or in its liquefied condition into cryogenic 

tanks by ships, trucks and trains. In the second case, special plants for its 

liquefaction, storage and regasification are needed, and of course LNG 

carriers. Nowadays, we have witnessed a new entry in the LNG market, the 

FLNG ship. This type of ship is an offshore floating LNG plant, where the 

liquefaction and storage processes take place. The first FLNG ship, “Prelude” 

was constructed by Shell and made its first journey in December 2013. 

Motivated by this new entry, I tried to analyze how the investment of the 

construction of a new FLNG ship and its anchorage in the 12th block of the 

Cypriot Exclusive Economic Zone, could be the ideal solution for the 

exploitation of the LNG fields of the southeastern Mediterranean Sea and 

subsequently be profitable for all the participating parts of the deal. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαιχζεη ην 

δήηεκα ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (LNG), λα αλαδείμεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηεο 

αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαπζίκνπ, θαζψο θαη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ 

αγνξά απηή, ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαπζίκνπ, αιιά θαη ησλ επηβαιιφκελσλ πεξηβαιινληνινγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ/θαλνληζκψλ απφ δηάθνξνπο δηεζλείο Οξγαληζκνχο.  

Δλ ζπλερεία, ζα γίλεη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε παγθφζκηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 

λα θαηαζηεί ζαθήο ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο ζε ζρέζε κε απηήλ άιισλ 

θαπζίκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ άλζξαθα, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

παξαγψγσλ απηνχ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αιπζίδαο απηήο νδήγεζε θπζηθά θαη 

ζηελ ζεακαηηθή είζνδν ησλ πινίσλ FLNG ζην ρψξν, πνπ επηζθξαγίζηεθε κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ πινίνπ ηέηνηνπ ηχπνπ κε ην φλνκα Prelude ηεο 

εηαηξείαο Royal Dutch Shell.   

Θα γίλεη πξνζπάζεηα επίζεο, λα αλαιχζνπκε απφ νηθνλνκνηερληθήο 

άπνςεο πσο κία ελδερφκελε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηέηνησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ απφ πιεπξάο ησλ επηά αδεξθψλ ή άιισλ κεγάισλ παηθηψλ ζην ρψξν 

ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο αληίζηνηρσλ πινίσλ ζε θαίξηα απφ 

ελεξγεηαθή άπνςε ζεκεία αλά ηνλ θφζκν, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ 

αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ ράξηε. 

  Ζ ελ ιφγσ εξγαζία νπζηαζηηθά μεθίλεζε σο κία πξνζπάζεηα κνπ λα 

αλαιχζσ πσο κία ζεηξά ππαξρφλησλ, αιιά θαη ινηπψλ αλαδπφκελσλ ζεκάησλ 

ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ην ρψξν 

απηφ. Πην αλαιπηηθά, νη ακθηιεγφκελεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο θαη ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα γηα 

ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο-αλαθαιχςεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε, 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζρηζηφιηζσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο, είλαη θάπνηα απφ ηα 

δεηήκαηα απηά.  

 Δπίζεο, ε επηβνιή νινέλα θαη πην απζηεξψλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ 

απφ Γηεζλείο Ναπηηιηαθνχο θαη άιινπο Οξγαληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ ξχπσλ πνπ 
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παξάγνληαη απφ ηε Ναπηηιία ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ (SOX, NOX, CO2), 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο πεξηνρψλ πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ (ECAs) θαη ηεο 

επέθηαζεο ηνπ κέηξνπ απηνχ ζε λέεο πεξηνρέο (π.ρ. Μεζφγεην ζάιαζζα). Ζ 

επηβνιή απηή νπζηαζηηθά κεηαθξάδεηαη ζε απαίηεζε γηα κείσζε ησλ 

πνζνζηψλ πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πινία ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζε ζείν. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ παξαπάλσ κέηξνπ, πνπ εχινγα νδεγεί ζε αλαδήηεζε 

λέσλ πην θηελψλ θαπζίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ησλ πινίσλ, θαζψο ηα πξντφληα πεηξειαίνπ κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν 

είλαη ηδηαηηέξσο αθξηβά, απνηέιεζε κε ηε ζεηξά ηεο κία λέα ψζεζε γηα λα 

αζρνιεζψ κε ην θπζηθφ αέξην θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ θαπζίκνπ 

απηνχ. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θπξίσο ε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε, ην 

θαζηζηνχλ ηδαληθφ γηα ηηο πεξηνρέο πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ, εμαηηίαο ηεο 

ηεξάζηηαο κείσζεο πνπ επηηπγράλεηαη ζηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, αιιά θαη ηεο θηελήο ηηκήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα θαηά πνιχ πην 

αθξηβά παξάγσγα πξντφληα πεηξειαίνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο πεξηβαιινληνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ  ελ ιφγσ πεξηνρψλ. 

 Ωζηφζν, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ιφγσ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ ηδηαηηέξσο πνιχπινθή ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ, ζε κηθξέο 

θπξίσο απνζηάζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη εηδηθνί αγσγνί, ε θαηαζθεπή ησλ 

νπνίσλ απνηειεί κία καθξνζθειή δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα λα 

θηάζνπλ απφ ηελ παξαγσγφ ρψξα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαηά θαλφλα 

δηέξρνληαη κέζα απφ πνιιέο άιιεο ρψξεο. Οη ζπκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ αγσγψλ απηψλ είλαη ινηπφλ καθξνζθειείο θαη εχζξαπζηεο, ιφγσ 

δηπισκαηηθψλ θαη γεσπνιηηηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε ρξήζε ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ην πξφζθαην 

παξάδεηγκα κεηαμχ Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο. Αλακθηζβήηεηα, ε χπαξμε αγσγνχ 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ πξνυπνζέηεη ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη επειημία ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα. Σαπηφρξνλα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιφγσ γεσπνιηηηθψλ 

δεηεκάησλ δελ είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή ηνπ ή ν θφβνο γηα ελδερφκελε δφιηα 

ελέξγεηα θαηαζηξνθήο ηκήκαηνο απηνχ είλαη πςειφο.  
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 Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαη γηα ηελ χπαξμε επειημίαο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηα ζεκεία ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε 

φπνπ πξνθχπηεη απηή, επηιέρηεθε ε κεηαθνξά απηνχ θαη κε κε ζηαζεξά κέζα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα θνξηεγά, αιιά θαη πινία. Σα δεχηεξα κάιηζηα 

πξνηηκνχληαη θπξίσο γηα κεηαθνξέο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη θπζηθά  κεηαμχ 

πεξηνρψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ δίθηπν αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, αλ 

θαη απηφ δελ είλαη πάληα απαξαίηεην. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηαθνξάο, νη ρψξεο 

πνπ παξάγνπλ θπζηθφ αέξην δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ην αγαζφ ηνπο ζε 

πεξηνρέο κε απμαλφκελε δήηεζε, πεηπραίλνληαο θαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο ηηκέο ηνπ αγαζνχ, ζε 

πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο ηνπ κέζσ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ αγσγψλ. 

 Γπζηπρψο, γηα αθφκα κία θνξά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ππνδνκψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

κέζσ πινίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηνχληαη εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο ηνπ 

πξντφληνο (liquefaction plants), πξνθεηκέλνπ ην θαχζηκν ζηελ αέξηα κνξθή 

ηνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο (4 psi) θαη ζεξκνθξαζίαο (-162
ν
 C) λα 

ζπκππθλσζεί, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ κέζσ πινίσλ κε 

πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε έλαλ αγσγφ κεηαθνξηθέο ηθαλφηεηεο.  Δίλαη βέβαηα 

εχινγν, φηη ππάξρεη απαίηεζε θαη γηα ηελ χπαξμε ζηαζκψλ, πνπ ζην ηέινο ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο κε πινία, ζα ην ππνδέρνληαη θαη κέζσ θαηάιιειεο 

επεμεξγαζίαο ζα ην επαλαθέξνπλ ζηελ αξρηθή αέξηα ηνπ κνξθή (regasification 

terminals), πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα κπνξέζεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην λα 

απνζεθεπηεί ή κεηαθεξζεί  πεξαηηέξσ κέζσ ελφο αγσγνχ κε πξννξηζκφ ηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε. 

 πλάκα, γηα ηε κεηαθνξά απηή απαηηνχληαη εηδηθνχ ηχπνπ πινία 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG Carriers), ηα νπνία είλαη 

ηδηαηηέξσο πςεινχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρνπ κεγέζνπο πινία 

κεηαθνξάο αξγνχ ή πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ιφγσ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ έλα πξντφλ φπσο απηφ, κε 

ηα ηφζα ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία επηβάινπλ ηνλ άθξσο 

εμεηδηθεπκέλν ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ απηνχ.  

 Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο, φηη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ππνδνκψλ θαη κέζσλ πςεινχ επηπέδνπ απφ 

ηερλνινγηθή άπνςε, άιια θαη απφ άπνςε θφζηνπο θαηαζθεπήο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, νη εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο, αιιά θαη επαλαθνξάο ηνπ 

πξντφληνο ζηελ αέξηα ηνπ κνξθή, έρνπλ ηφζν πςειφ θφζηνο, θαη πνιιέο θνξέο 

ην θφζηνο απηφ απνηειεί απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο 

εγθαηάζηαζεο ζε κία αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ παγθνζκίσο, αλαινγηθά κε ηηο 

αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο πεηξειαίνπ. 

 Σν πξφβιεκα απηφ θαίλεηαη πσο απαζρνιεί ηδηαηηέξσο ηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ηηο παξαγσγέο ρψξεο. Δδψ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο ηα πινία  FLNG πνπ απνηεινχλ εθ πξψηεο φςεσο ηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ πισηέο εμέδξεο άληιεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο κε κεγάια απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ ππνζαιάζζηφ 

ηνπο ρψξν. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο απηή ζα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε ρξήζε ππνζαιάζζησλ αγσγψλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνίεζεο ζηελ θνληηλφηεξε επεηξσηηθή πεξηνρή, θαζψο ηα 

ζπγθεθξηκέλα πινία δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηεξάζηηεο δεμακελέο απνζήθεπζεο απηνχ, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ λα εθνδηάδνπλ ηα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ. Με θαζεηνπνίεζε ησλ ρψξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία επηηπγράλνπλ ηεξάζηηα κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ, αιιά θαη 

θφζηνπο, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε κεηαθνξά ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αθηή θαη ηελ πγξνπνίεζή ηνπ ζε θάπνηα αληίζηνηρε 

επίγεηα εγθαηάζηαζε.  

 Σν ελαξθηήξην ιάθηηζκα δφζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο απφ ηε Royal Dutch Shell κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ πινίνπ ηέηνηνπ 

ηχπνπ, ελψ πνιιέο εθ ησλ ππνινίπσλ 6 κεγάισλ αδεξθψλ, άιια θαη ινηπψλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ ηεο ελέξγεηαο, πξνεηνηκάδνληαη ππξεησδψο γηα κία 

αληίζηνηρε θίλεζε. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε κία ζαιάζζηα ιεθάλε 475 ρηιηφκεηξα 

βνξεηναλαηνιηθά απφ ην Μπξνπκ ηεο δπηηθήο Απζηξαιίαο νπζηαζηηθά 

απνηειεί ην πξψην βήκα.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα είλαη λα αλαιχζνπκε πσο ε 

ελδερφκελε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε λέσλ αληίζηνηρσλ πινίσλ ηέηνηνπ 

ηχπνπ ζε άιια ζεκεία ηεο πθειίνπ, ζα νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ 

ελεξγεηαθνχ ράξηε θαη ζηε κεγαιχηεξε εδξαίσζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο πεγή 
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ελέξγεηαο. Πην αλαιπηηθά, πσο ζα επεξεαζηνχλ νη εκπνξηθνί νδνί ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πάζεο 

θχζεσο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαζεκεξηλά ζηε δήηεζε θαη πξνζθνξά ηνπ 

ελ ιφγσ θαπζίκνπ, αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο απμνκεηψζεηο πνπ ζα 

ζπληειεζηνχλ ζηελ ηηκή ηνπ.    
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2. ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 

2.1 ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Ω ΠΖΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 Οη ζπλερψο απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ ζε 

αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε πην θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ πεγψλ ελέξγεηαο. Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο απμάλνληαη ζπλερψο, 

ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πξνβιέςεηο, θαηά 1,2% ζε εηήζηα βάζε. 

Σαπηφρξνλα, νη παγθφζκηεο εθπνκπέο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά 30% κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2030, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ λέσλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ απνδφζεσλ ηεο 

ππξεληθήο, αιιά θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Kumar, 2011b). 

 Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ πην 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πεγψλ ελέξγεηαο θαζίζηαηαη ζηηο κέξεο καο 

επηηαθηηθή. Οη πεγέο απηέο ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ζαλ ην 

πεηξέιαην θαη ηε βελδίλε. Σέηνηεο πεγέο είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκεο απηή ηε 

ζηηγκή ζε κεγάιεο πνζφηεηεο θαη κία απφ απηέο είλαη θαη ην θπζηθφ αέξην. 

Λφγσ ηεο ρεκηθήο ηνπ ζχζηαζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ κεζάλην θαηά θχξην 

ιφγν (98%), θαη θαηά δεχηεξν απφ αηζάλην, πξνπάλην, βνπηάλην θαη αηζπιέλην 

ή αθφκα δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζεηνχρν πδξνγφλν θαη άδσην ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζε θνξά πνζνζηψζεηο, ην θπζηθφ αέξην είλαη ην ηδαληθφ θαχζηκν γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, εηδηθά ησλ νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ, ζπγθξηηηθά κε ην 

πεηξέιαην. Δπίζεο, ε θαχζε ηνπ είλαη απαιιαγκέλε πιήξσο απφ ηελ εθπνκπή 

κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Kumar, 2011b). 

 Σν θπζηθφ αέξην πγξνπνηείηαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή. ηελ πγξή ηνπ 

κνξθή ν φγθνο ηνπ κεηψλεηαη θαηά 600 πεξίπνπ θνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν ζε αέξηα κνξθή. ε ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο είλαη έλα 

δηαπγέο, άνζκν, κε ηνμηθφ, κε δηαβξσηηθφ, θξπνγφλν πγξφ. Ζ ππθλφηεηά ηνπ 

είλαη πεξίπνπ 0,4-0,5 θηιά/ιίηξν, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο, 

πίεζεο, αιιά θαη ηε ζχλζεζή ηνπ θάζε θνξά. Απηφ ηνπ επηηξέπεη λα 

εμαηκίδεηαη εχθνια ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ ζην λεξφ, θαζψο είλαη 

ειαθξχηεξν θαη επηπιέεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη 

θάπνηα πεγή αλάθιεμεο, απηφ εμαηκίδεηαη θη δηαζθνξπίδεηαη πιήξσο ρσξίο λα 

αθήλεη θάπνην θαηάινηπν (Kumar, 2011b). 
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 Δθηφο απφ ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (Liquefied Natural Gas), ην 

θπζηθφ αέξην εκθαλίδεηαη θαη ζε κία άιιε κνξθή, απηή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (Compressed Natural Gas). ηελ πεξίπησζε απηή 

επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ θαπζίκνπ θαηά 1% κνλάρα. Δπίζεο, είλαη 

ζαθέο φηη θαη ε ελεξγεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(435 θηιά/θπβηθφ κέηξν) είλαη αλψηεξε ηεο αληίζηνηρήο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ 

(175 θηιά/θπβηθφ κέηξν), ζπγθξηλφκελα θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο 

(200 bar) (Kumar, 2011b). 

 Σν θπζηθφ αέξην, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ βξίζθεηαη, έρεη αξγά 

θαη πξννδεπηηθά απμήζεη ην κεξίδην ηνπ ζηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε ηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην δέθαην έλαην αηψλα ν 

άλζξαθαο απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία θαηά ηνλ εηθνζηφ 

αηψλα αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά απφ ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα απηνχ.  

Οη ινηπέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε ππξεληθή, ε πδξνδπλακηθή, νη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο ή ηα βηνθαχζηκα έρνπλ δεπηεξεχνληα ξφιν κέρξη ζήκεξα. 

Βέβαηα, ε επηθξάηεζε ησλ ηξηψλ απηψλ νξπθηψλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη 

απνιχησο ινγηθή ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπο. Μάιηζηα, ηα θαχζηκα απηά είλαη 

νπζηαζηηθά πιήξσο ελάιιαθηα κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο θάζε θνξά, αλαιφγσο ηεο ρξήζεο ηνπο. Ωζηφζν, ην 

θπζηθφ αέξην είλαη  ε κνλαδηθή εθ ησλ ηξηψλ πεγή ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζε 

εχθνια θαη κε έλα άθξσο δηαρεηξίζηκν θφζηνο, λα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Economides, 2009). 

Ζ βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα λα παξάμεη θαη 

λα πξνκεζεχζεη θπζηθφ αέξην γηα φιν ηνλ πιαλήηε, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηαζεζηκφηεηαο πεγψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαπζίκνπ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο ηνπ αθφκα θαη ζην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο γεο ζε πγξή 

κνξθή (LNG) κέζα ζε θξπνγφλεο δεμακελέο κε πινία, θνξηεγά θαη ηξαίλα. Οη 

θπξηφηεξεο πεγέο θπζηθνχ είλαη ηέζζεξηο: ην νξπθηφ θπζηθφ αέξην (fossil 

natural gas), ην αζηηθφ αέξην (town gas), ην βην-αέξην (biogas) θαη νη πδξίηεο 

(hydrates). Σαπηφρξνλα, ε βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ παξάγεη θπζηθφ αέξην 

ρξεζηκνπνηψληαο λέεο πεγέο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ απνηειεί αθφκα 

κεγαιχηεξε πξφθιεζε, φπσο ην “sour gas”, ην “tight gas” θαη ην “coal bed 

methane gas” (Kumar, 2011b). χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2013 ηεο 

Ακεξηθάληθεο “Energy Information Administration”, ηα παγθφζκηα 
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επηβεβαησκέλα απνζέκαηα νξπθηνχ θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ είλαη θαη ε θπξηφηεξε 

πεγή θπζηθνχ αεξίνπ, αλέξρνληαη ζε 6.846 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα, 

έλσ θαζεκεξηλά αλαθαιχπηνληαη λέεο πεξηνρέο κε θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ 

ζε φιν ηνλ πιαλήηε (www.eia.gov). 

Σν νξπθηφ θπζηθφ αέξην παξάγεηαη απφ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Σν αέξην πνπ παξάγεηαη απφ θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ είλαη 

γλσζηφ σο “associated gas”. Ζ Ρσζία έρεη ηα κεγαιχηεξα επηβεβαησκέλα 

απνζέκαηα νξπθηνχ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ πιαλήηε κέζσ ηεο Ρψζηθεο εηαηξείαο 

Gazprom. Σν νξπθηφ θπζηθφ αέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ θνηηάζκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαη φρη πεηξειαίνπ, θαηά ηελ εμφξπμε ηνπ δελ είλαη έλα αγλφ πξντφλ. 

Λφγσ ησλ θξηηηθψλ ζπλζεθψλ πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζηηο νπνίεο ιακβάλεη 

ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο εμφξπμεο, κπνξεί λα ζπκππθλψλεηαη θαη έλα κέξνο ηνπ 

λα πγξνπνηείηαη, κία δηαδηθαζία ε νπνία είλαη γλσζηή σο αλάζηξνθε 

ζπκπχθλσζε (retrograde condensation). Σα πγξά απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο δεμακελέο θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξφβιεκα απηφ, απαηηείηαη ε είζνδνο ζηηο δεμακελέο θαζαξνχ θαη ζηεγλνχ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε πίεζε θαη λα επηηξαπεί ε εμάηκηζε ησλ 

πγξνπνηεκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ε αθαίξεζε φισλ 

ησλ πξνζκίμεσλ ή ινηπψλ ππνιιεηκάησλ (Kumar, 2011b). 

Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε πεγή θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην αζηηθφ αέξην. 

Απηφ απνηειεί έλα κείγκα κεζαλίνπ κε άιια αέξηα, θπξίσο ην ηδηαηηέξσο 

ηνμηθφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Σν κείγκα απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αθξηβψο φπσο ην νξπθηφ θπζηθφ αέξην θαη νπζηαζηηθά 

παξάγεηαη κέζσ ηεο ρεκηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ άλζξαθα. Απηή είλαη κία 

ζρεηηθά παιηά ηερλνινγία, πνπ σζηφζν αθφκα θαη ζήκεξα απνηειεί ηελ 

θαιχηεξε ιχζε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ. Βέβαηα, ιφγσ 

ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ νξπθηνχ θπζηθνχ αεξίνπ, δελ απνηειεί πιένλ κία 

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία απφ πιεπξάο θφζηνπο. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ην θπζηθφ πινχην ηεο θάζε πεξηνρήο, παξακέλεη 

κία δφθηκε πεγή. Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

αζηηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαη ζηηο αλαηνιηθέο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. Οπζηαζηηθά, νη εγθαηαζηάζεηο απηέο δηαζέηνπλ θνχξλνπο κεγάισλ 
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δπλαηνηήησλ κε αεξνζηεγείο ζαιάκνπο, φπνπ εηζάγνληαη ηα ππνπξντφληα ηνπ 

άλζξαθα θαη ιακβάλεη ρψξα ε θαχζε ηνπο. Σν αέξην πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

ηελ θάπζε απηή ζπγθεληξψλεηαη θαη δηαλέκεηαη κέζσ ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ 

αγσγψλ. Υξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηηο 

καγεηξηθέο εζηίεο ησλ ζπίηηψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ππνιιέηκαηα ηεο 

θαχζεο καδέπνληαη απφ ηνπο ζαιάκνπο ησλ θνχξλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κφλσζε ησλ ηαξαηζψλ θαη άιισλ ζεκείσλ ησλ θαηνηθηψλ, θαζψο 

απνηεινχλ έλα πξψηεο ηάμεσο ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ. Δπίζεο, αλαλεκεηγκέλν 

κε άκκν θαη ραιίθη απνηειεί έλα πξψηεο ηάμεσο κείγκα γηα ηε δεκηνπξγία 

αζθάιηνπ γηα ην νδηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο (Kumar, 2011b). 

Ζ ηξίηε θπξηφηεξε πεγή, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, είλαη ην βην-

αέξην. Οπζηαζηηθά απνηειεί έλα αέξην, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα 

δχκσζε ηεο βηνκάδαο, δειαδή ησλ βηνδηαζπψκελσλ πιηθψλ. Απνηειείηαη θαηά 

60-70% απφ κεζάλην, 30-40% απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη ζε 

κηθξφηεξα πνζνζηά απφ άιια αέξηα. Πεγέο βην-αεξίνπ απνηεινχλ νη βάιηνη, 

ηα έιε, νη ρσκαηεξέο, νη ρψξνη πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηα εξγνζηάζηα 

ιπκαηνιάζπεο, νη ηφπνη ζπγθέληξσζεο θνπξηψλ, αιιά θαη νη θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο, ιφγσ ησλ εληεξηθψλ δπκψζεσλ, ηδηαηηέξσο ησλ βννεηδψλ. Σν βην-

αέξην παξάγεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ αγξνηηθά απνξξίκαηα, φπσο άρξεζηα 

κέξε θπηψλ θαη ιηπάζκαηα. Βέβαηα, κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ νηθηαθά 

απνξξίκαηα. Ζ κειινληηθά θχξηα πεγή κεζαλίνπ, πνπ απνηειεί ην θπξηφηεξν 

ζπζηαηηθφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζα είλαη σζηφζν ην αέξην πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο (landfill gas – LFG). Σν biogas θαη ην LFG 

ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε, σζηφζν ε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ (Kumar, 2011b). 

To LFG είλαη έλαο ηχπνο βην-αεξίνπ, ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ 

απνζχλζεζε ησλ απνξξηκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο. Μάιηζηα, αλ ην παξαγφκελν απηφ αέξην δελ καδεπηεί θαη απνκαθξπλζεί 

απφ ηελ πεξηνρή, ε πίεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κπνξεί λα απμεζεί ηφζν 

πνιχ, θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αεξίνπ λα βγεη ζηελ επηθάλεηα, πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αθφκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

Δπίζεο, ζα πξνθαιέζεη ηε δηάρπζε κίαο ηδηαίηεξα δπζάξεζηεο νζκήο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή, ην ζάλαην ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη εχινγα 
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ιφγσ ησλ αλσηέξσ, ν θίλδπλνο πξφθιεζεο κίαο κεγάιεο έθξεμεο ζα 

παξακέλεη πςειφο. Με ηελ αθαίξεζε ησλ πδξαηκψλ απφ ην βην-αέξην, 

παξακέλεη θαηά θχξην ιφγν κεζάλην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Δθηφο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ κεζάληνπ, ην ελαπνκείλαλ αέξην πεξηέρεη 

κηθξέο πνζφηεηεο αδψηνπ, νμπγφλνπ θαη πδξφζεηνπ (H2S), φκσο ε 

ζπγθέληξσζε απηψλ δηαθέξεη θάζε θνξά. Σν LFG δε κπνξεί λα δηαλεκεζεί 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ αγσγψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εθηφο θαη αλ ππνζηεί κία 

δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ην 

θπζηθφ αέξην πνηνηηθά. πλήζσο, είλαη νηθνλνκηθφηεξν λα θαίγεηαη είηε ζην 

ζεκείν, φπνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ή ζε θάπνην άιιν 

θνληηλφ ζεκείν κεηαθεξφκελν κέζσ ελφο δηθηχνπ αγσγψλ. Αθφκα θαη φηαλ ε 

θάπζε ηνπ γίλεηαη ζην ρψξν φπνπ παξάγεηαη, νη πδξαηκνί αθαηξνχληαη. 

Πάλησο, αλ ην αέξην απηφ ππνζηεί ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, ψζηε λα 

θαζαξηζηεί επαξθψο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηδαληθά σο θαχζηκν γηα 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο νρεκάησλ θαη λα ζπκβάιεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (Kumar, 2011b). 

Ζ ηέηαξηε θπξηφηεξε πεγή θπζηθνχ αεξίνπ είλαη νη πδξίηεο (hydrates). 

Σεξάζηηεο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ εκθαλίδνληαη ζε ηέηνηα κνξθή, είηε 

θάησ απφ ηα ηδχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο βπζνχο ησλ σθεαλψλ, είηε θάησ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηηο πεξηνρέο ησλ πφισλ, φπσο ε ηβεξία. Οη 

πδξίηεο άιισζηε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ απαηηνχλ ηαπηφρξνλα ζπλζήθεο 

πςειήο πίεζεο θαη ηδηαηηέξσο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. Βέβαηα, κέρξη θαη ην 

2010 δελ έρεη αλαθαιπθζεί θάπνηα ηερλνινγία, ε νπνία λα θαζηζηά 

δηαρεηξίζηκν ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεγή. Όκσο, ιφγσ ησλ κεγάισλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ επηηεπρζεί ε αλαθάιπςε κίαο ηέηνηαο 

ηερλνινγίαο, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο, φπσο 

είλαη θπζηθφ, θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη πεγέο απηέο κπνξνχλ λα 

αλνίμνπλ ην δξφκν γηα ηελ αχμεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηνλ πιαλήηε, θαη κε ηε ζεηξά ηνπο λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ νπνία ζπκβάιεη ελεξγά 

ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Kumar, 2011b). 
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 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηέπεηηα, ηα απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ αλά ηνλ θφζκν απμάλνληαη ζηαζεξά κε έλαλ εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 5%, ελψ ηαπηφρξνλα νη παξαγσγέο ρψξεο απμήζεθαλ 

απφ 40 θαηά ην έηνο 1960 ζε πεξίπνπ 85 θαηά ην 2005. Μάιηζηα, κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα θαηαλάισζε θαη κε ηα έσο ηψξα γλσζηά απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα, 

ε δηάξθεηα ησλ απνζεκάησλ απηψλ ππνινγίδεηαη ζηα 60 έηε πεξίπνπ. Ο φξνο 

απνζέκαηα αλαθέξεηαη κνλάρα ζηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη 

έρνπλ ήδε ή δχλαληαη λα εμνξπρηνχλ κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, ηηο 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο εκπνξηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Ο πίλαθαο 1 δείρλεη ηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, σο πξνο ηα 

επηβεβαησκέλα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

απνζέκαηα ησλ δχν έηεξσλ θπξίαξρσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θαη 

άλζξαθα) (BP Statistical Review, June 2008). 

  

 

Πίλαθαο 1: Παγθόζκηα επηβεβαησκέλα απνζέκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα 

πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα ην 2007 (Economides, 2009) 

 

Όπσο είλαη εκθαλέο, νη πέληε θπξηφηεξνη θάηνρνη ζε απνζέκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε Ρσζία (1576,8 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα), ην 

Ηξάλ (981,8), ην Καηάξ (904,1), ε ανπδηθή Αξαβία (253,0) θαη ηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα (215,1), ελψ ηα  πνζνζηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παγθφζκηα 

απνζέκαηα αλέξρνληαη ζε 25,2% , 15,7% , 14,4% , 4,0% θαη 3,4%, αληίζηνηρα. 

Ωζηφζν, ε θαηάηαμε δελ παξακέλεη ίδηα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο ρψξεο πνπ 

παξάγνπλ θπζηθφ αέξην. ηελ πεξίπησζε απηή, ζηελ πξψηε ζέζε έξρεηαη πάιη 
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ε Ρσζία (21,5 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα), ελψ αθνινπζνχλ νη ΖΠΑ 

(19,3), ν Καλαδάο (6,5), ην Ηξάλ (3,9) θαη ε Ννξβεγία (3,2), κε ηα πνζνζηά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα παξαγσγή λα αλέξρνληαη ζε  20,7% , 18,6% , 

6,3% , 3,8%  θαη 3,1%, αληίζηνηρα. Ο πίλαθαο 2 δείρλεη αληίζηνηρα, ηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, σο πξνο ηελ παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγσγέο ησλ δχν έηεξσλ θπξίαξρσλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα) (BP Statistical Review, June 2008). 

 

 

Πίλαθαο 2: Παγθόζκηα παξαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεηξειαίνπ θαη 

άλζξαθα ην 2007 (Economides, 2009) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ ηξεηο θχξηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

πνπ εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην, ε Δπξψπε, ε Αλαηνιηθή Αζία θαη ε Βφξεηα 

Ακεξηθή. Ωζηφζν, νη 2 θπξηφηεξνη εηζαγσγείο θπζηθνχ αεξίνπ ζε επίπεδν 

ρσξψλ είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ννξβεγία 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ρψξεο πνπ εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην, θαζψο απνηειεί απφ κφλε ηεο κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξνπο παξφρνπο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. ην δηάγξακκα 1 

παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο έσο ηψξα θαηαγεγξακκέλεο εηζαγσγέο, αιιά θαη ηηο 

κειινληηθέο πξνβιέςεηο, ησλ πεξηνρψλ/ρσξψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο 

θπξηφηεξνπο εηζαγσγείο θπζηθνχ αεξίνπ, ζε δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα 

(bcm) (Economides, 2009). 



- 13 - 

 

 

Γηάγξακκα 1: Οη εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ αλά πεξηνρή ηνπ πιαλήηε (bcm) (Economides, 2009) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην απνηειεί 

πεξίπνπ ην 30% ηνπ δηεζλψο εκπνξεχζηκνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ην πνζνζηφ 

απηφ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 35% ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο. Βέβαηα, ε 

γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ν νινέλα 

θαη απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ πνπ κπαίλνπλ ζηελ αγνξά απηή (ηφζν κε ηε 

δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνίεζεο, φζν θαη κε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

γηα ηελ επαλακεηαηξνπή ηνπ ζε αέξηα κνξθή) θαη ηέινο ν απμαλφκελνο ξφινο 

ηνπ βξαρππξφζεζκνπ εκπνξίνπ ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, απνηεινχλ 

ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ 240 

δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα αλά έηνο (bcma) ην 2005 ζε 470bcma ην 2015 

θαη απηφ ζα ζπκβεί γηαηί ε παγθφζκηα βηνκεραλία πξφθεηηαη λα ξίμεη ζηε κάρε 

φια ηα λέα ηεο φπια, ηα νπνία απνηεινχλ πξντφλ πνιιψλ ρξφλσλ έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο ηα απνζέκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε (International Energy 

Agency, 2007b).  
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Ωζηφζν, παξ‟ φιεο ηηο επνίσλεο πξνβιέςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

γηα ηελ αλνδηθή πνξεία ηνπ εκπνξίνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε 

πνξεία απηή δελ επεηεχρζε, φπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα 2. ην δηάγξακκα 

απηφ βιέπνπκε κία κείσζε ηνπ εκπνξίνπ LNG ην 2012, θαηά 1,9 bcm (0,9%), 

πνπ θαζφξηζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ LNG ζην παγθφζκην εκπφξην 

θπζηθνχ αεξίνπ (ζε φιεο ηηο κνξθέο) θαηά ην έηνο απηφ, ζην 31,7% (BP 

Statistical Review of World Energy, June 2013).  

 

 

Γηάγξακκα 2: Δηήζηα κεηαβνιή ηνπ εκπνξίνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζε πγξή θαη ζε αέξηα κνξθή (bcm) 

(BP Statistical Review of World Energy, June 2013)  

 

Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηηο ιαλζαζκέλεο απηέο 

πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκφλσλ, είλαη ε αλαθάιπςε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ (shale gas) ζηηο ΖΠΑ, πνπ φπσο πξναλαθέξακε 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εηζαγσγείο θπζηθνχ αεξίνπ. ην 

δηάγξακκα 3 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή ζχγθξηζε ηεο παξαγσγήο 

ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ, ζε ζρέζε κε ηηο θαζαξέο εηζαγσγέο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο 

ΖΠΑ, ζε ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα αλά έηνο (tcf/y), βαζηδφκελε ζηα έσο 

ηψξα ππάξρνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηα 

απνζέκαηα ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ ζην ππέδαθνο ησλ ΖΠΑ, κειινληηθά. Απφ ην 

δηάγξακκα απηφ, κπνξεί θαλείο εχθνια λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο κείσζεο 

ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ LNG ζην παγθφζκην εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ 

(www.globallnginfo.com). 
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Γηάγξακκα 3: Γηαρξνληθή ζύγθξηζε ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνύ αεξίνπ κε ηηο θαζαξέο 

εηζαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ΖΠΑ (tcf/y) (www.globallnginfo.com)  

 

2.2 ΑΓΩΓΟΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

Οη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηα 

λενεκθαληδφκελα απνζέκαηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ 

καθξνπξφζεζκα. ε βξαρπρξφλην επίπεδν, ε θχξηα επηδίσμε ηεο βηνκεραλίαο 

είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα κεηαθεξζνχλ ηα ππάξρνληα 

απνζέκαηα απφ ηηο παξαγσγέο πεξηνρέο (Ρσζία, Κεληξηθή Αζία, Μέζε 

Αλαηνιή) ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο φπνπ αλζεί ε δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο, γηλφκαζηε κάξηπξεο ελφο αέλανπ ζρεδηαζκνχ κεγάισλ 

επελδχζεσλ θαη πνιιψλ γεσπνιηηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

παξαπάλσ επηδίσμε. Δίλαη εχινγν φηη νη επελδχζεηο απηέο αλαθέξνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζε αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζπλδένπλ ηηο παξαγσγέο ρψξεο κε 

ηνπο δηαθφξνπο εηζαγσγείο θαη πνιιέο θφξεο δηέξρνληαη κέζα απφ εδάθε 

ηξίησλ ρσξψλ ή ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη 

επαλακεηαηξνπήο ζε αέξηα κνξθή ηνπ θαπζίκνπ απηνχ (Economides, 2009). 

ηε Ρσζία ην “Sakhalin II LNG” απνηειεί νξφζεκν, θαζψο απνηειεί 

ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρψξα, πνπ φπσο 

αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε απφ πιεπξάο 

παξαγσγήο, αιιά θαη επηβεβαησκέλσλ απνζεκάησλ. Ζ παξαγσγηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα ππνινγίδεηαη ζηα 9,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο θαη δηαζέηεη ήδε 
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ζπκβφιαηα πσιήζεσλ γηα ηελ εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ηαπσλία, ηελ 

Νφηηα Κνξέα θαη κέζσ ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ ζηηο ΖΠΑ, κέζσ ηνπ ζηαζκνχ 

επαλακεηαηξνπήο ζε αέξηα κνξθή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γαιάδηα Αθηή ηνπ 

Μεμηθφ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο γηα ππνγξαθή αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ 

θαη κε ηελ Κίλα (Economides, 2009). 

 Σαπηφρξνλα, ε Ρσζία κε ηνπο δχν ηεξάζηηνπο αγσγνχο “Nord Stream” 

θαη “South Stream” ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ζηελ 

πξνζθνξά θπζηθνχ αεξίνπ. Ο πξψηνο απνηειεί έλαλ αγσγφ 1.200 ρηιηνκέηξσλ 

πνπ ζπλδέεη ην Βίκπνξγθ ηεο Ρσζίαο κε ην Γθξίζβαιλη ηεο Γεξκαλίαο 

απνθεχγνληαο ηηο ελδηάκεζεο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ κεηαθνξηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα ππνινγίδεηαη ζηα 55bcma. O ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο απνηειεί 

έξγν κίαο ζχκπξαμεο εηαηξεηψλ κε βαζηθφ εηαίξν (51%) ηελ Gazprom. Ο 

δεχηεξνο απνηειεί κία ζχκπξαμε 50:50 ηεο Gazprom κε ηνλ θπξηφηεξν πειάηε 

ηεο, ηελ Eni. Ζ απφζηαζε πνπ δηαλχεη ν ζπγθεθξηκέλνο αγσγφο είλαη 900 

ρηιηφκεηξα θαη ε κεηαθνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα αλέξρεηαη ζε 30bcma. Γηέξρεηαη 

θάησ απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη κέζσ Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη εξβίαο 

θαηαιήγεη ζηελ Οπγγαξία θαη ηελ Απζηξία. Έλα επηπιένλ ηκήκα ηνπ 

πξνβιέπεηαη λα απνηειέζεη ηνλ ελδηάκεζν θξίθν κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηηαιίαο. 

Απηή ε πνξεία επηιέρζεθε, πξνθεηκέλνπ λα παξαθακθζεί ε δίνδνο ηνπ αγσγνχ 

κέζα απφ εδάθε ηεο Οπθξαλίαο, ιφγσ ησλ δηαθσληψλ ζηηο ηηκέο, αιιά θαη 

ινηπψλ δηπισκαηηθψλ πξνζηξηβψλ (Economides, 2009). 

 Βέβαηα, ε Δπξψπε πξνζπαζεί λα απαιιαγεί φζν ην δπλαηφλ απφ ηελ 

κειινληηθή εμάξηεζε ηεο απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζηξέθεηαη ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπσο απηή ηνπ “White Stream” πνπ είλαη 

έλαο αγσγφο Οπθξαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ πεξηνρή ηεο 

Καζπίαο κε ηε Γεσξγία θαη κεηέπεηηα κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε. ηελ 

πξνζπάζεηα απηήλ έρνπλ ζπλδξάκεη φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο. Βέβαηα, ν αγσγφο απηφο ζα ηεζεί 

ζε ιεηηνπξγία ηα επφκελα ρξφληα. Σελ παξνχζα ζηηγκή, ε κφλε ελαιιαθηηθή 

ιχζε σο πξνο ην ξσζηθή θπξηαξρία ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν απνηειεί ν αγσγφο 

¨Lange Led¨ Ννξβεγηθψλ ζπκθεξφλησλ, ν νπνίνο ζπλδέεη ηα πεδία εμφξπμεο 

ηεο ρψξαο κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά θαη ηελ ινηπή Βνξεηνδπηηθή 

Δπξψπε  (Economides, 2009). 
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 ηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν, ε Νηγεξία κε ην κεγάιν έξγν ηεο πνπ 

νλνκάδεηαη “Bonny” κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 37bcma, έρεη θηάζεη λα 

βξίζθεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο πνπ εμάγνπλ 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην. Δπίζεο, ζηε ρψξα ππάξρνπλ δχν αθφκα κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο κε ηηο νλνκαζίεο “Brass LNG” θαη “Ok LNG” 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο. Σαπηφρξνλα, ν αγσγφο “Saharan” 

ελψλεη ηε ρψξα κε ηηο εμαγσγηθέο νδνχο ηεο Αιγεξίαο. εκαληηθά έξγα 

βξίζθνληαη ζε ηειηθφ ζηάδην θαη ζηελ Αγθφια, φπνπ ππάξρνπλ κεγάια 

επηβεβαησκέλα απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ. Μάιηζηα, ε δπηηθή Αθξηθή ζα 

κπνξνχζε, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ 

ελέξγεηα, λα απνηειέζεη έλα καθξνρξφλην παίθηε ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ. πλάκα, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γίλνληαη 

θαη ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, φπσο ηελ Αιγεξία, ηε Ληβχε, ηελ 

Αίγππην θαη ηελ Σπλεζία, πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο απνηεινχλ 

ηδαληθά ζεκεία ζχλδεζεο κε ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Ωζηφζν, νη θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο ζηηο ρψξεο απηέο απνηεινχλ κία ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (Economides, 2009). 

 ηε Μέζε Αλαηνιή, ε επηθξάηεζε ηνπ Καηάξ είλαη εκθαλήο. Απνηειεί 

ηελ πξψηε ζε εμαγσγέο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ρψξα ηεο ελ ιφγσ 

πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κπνξεί αλακθίβνια λα γίλεη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο 

θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Παθηζηάλ θαη ηεο Ηλδίαο, αιιά θαη ησλ ρσξψλ ηεο 

Αλαηνιηθήο Αζίαο θαη θπξίσο ηεο Κίλαο, είηε κέζσ αγσγψλ, είηε κε ηε κνξθή 

ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. πλάκα, ν αγσγφο πνπ ζα ελψλεη ηελ 

Σνπξθία κε ηελ Απζηξία, ή φπσο είλαη επξέσο γλσζηφο αγσγφο “Nabucco 

West”, απνηειεί κία πξνζπάζεηα ηεο Δπξψπεο λα απαιιαγεί κειινληηθά απφ 

ηελ ελεξγεηαθή ηεο εμάξηεζε απφ ην ξσζηθφ θπζηθφ αέξην, πνπ ζα έρεη σο 

θχξην πξνκεζεπηή ην Ηξάθ, θαη δεπηεξεχνληεο ην Σνπξθκεληζηάλ, ην 

Αδεξκπατηδάλ, ηελ Αίγππην θαη ην Ηξάλ. (Economides, 2009). 

 Ζ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο απνηειεί 

παξαδνζηαθά έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο θπζηθνχ αεξίνπ, κε 

ρψξεο φπσο ηελ Ηλδνλεζία, ηε Μαιαηζία, ηελ Απζηξαιία θαη ην Μπξνπλέη λα 

βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο. Ωζηφζν, ην ζπλερψο κεηνχκελν 

χςνο ησλ απνζεκάησλ ζηελ Μαιαηζία θαη ην Μπξνπλέη, αιιά θαη νη κηθξέο 

επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο ζηελ Ηλδνλεζία, πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηε 



- 18 - 

 

δπλακηθή ηεο πεξηνρήο. H εγθαηάζηαζε “Donggi” ζηελ Ηλδνλεζία 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο 2,7bcma, κπνξεί λα κελ ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα 

ζηα κεγαζήξηα ζην ρψξν ηεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ, φκσο είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, θαζψο απνηειεί ην πξψην έξγν ζην νπνίν δελ 

ζπκκεηέρεη θάπνηα απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ απφ ηελ Δπξψπε ή ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή, αιιά αληίζεηα ν θχξηνο κέηνρνο είλαη κία Ηαπσληθή εηαηξεία 

(Economides, 2009). 

Ζ Απζηξαιία απφ ηελ πιεπξά ηεο έρεη θάλεη ηε κεγαιχηεξε πξφνδν 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ζηελ πεξηνρή, εθκεηαιιεπφκελε ηα θνηηάζκαηα 

πνπ ππάξρνπλ ζην Βνξεηνδπηηθφ ηεο ηκήκα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο “Corgon” 

(20bcma), “Pluto” (6,5bcma) θαη “Browse”, αιιά θαη ηε “Queensland CBM” 

ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. Δπίζεο, πξνέβε ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο “NWS LNG”, πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ηεο 

ρψξαο. Σαπηφρξνλα, λέεο εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή ζηε 

Παπνχα ηεο Νέαο Γνπηλέαο. Δίλαη εκθαλέο φηη ε ηεξάζηηα δήηεζε 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Ηαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα, ηελ Κίλα 

θαη ηελ Ηλδία απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ επελδχζεσλ ζε 

εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή απηή (Economides, 2009). 

ηελ πεξηνρή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, κφλν ε Βξαδηιία έρεη 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Τπάξρνπλ κεγάιεο 

πξνζδνθίεο γηα ηα λέα θνηηάζκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηε ιεθάλε ηνπ άληνο, 

άιια απαηηνχληαη κεγάιεο επελδχζεηο γηα λα εθκεηαιιεπηεί θαλείο θνηηάζκαηα 

ζε ηφζν βαζεηά λεξά, πνπ δπζηπρψο δελ έρνπλ πάξεη αθφκα ζάξθα θαη νζηά. Ζ 

Βξαδηιία θαη ε Αξγεληηλή δηαζέηνπλ ιηκάληα εμεηδηθεπκέλα γηα εηζαγσγή 

θπζηθνχ αεξίνπ, κέζσ πινίσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ελ πισ 

ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αξρηθή αέξηά ηνπ κνξθή. Ζ Υηιή απφ 

ηε πιεπξά ηεο εηνηκάδεη δχν ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ππνδνρήο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. ηε Βνιηβία θαη ηε Βελεδνπέια πνπ δηαζέηνπλ κεγάια 

θνηηάζκαηα, ηα ζέκαηα εζληθνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ έρνπλ αλαγθάζεη 

ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο λα απνρσξήζνπλ θαη ιφγσ 

έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο θαίλεηαη πσο γηα ηα πξνζερή ρξφληα ηα κεγαιχηεξα 

θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο ζα παξακείλνπλ αλεθκεηάιιεπηα (Economides, 

2009). 
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2.3  ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 Σν θπζηθφ αέξην σο πεγή ελέξγεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

δηάθνξνπο ζθνπνχο. Δίλαη έλα εμαηξεηηθφ απφ άπνςεο θφζηνπο θαη 

παξαγφκελσλ ξχπσλ θαχζηκν, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηηο 

κεηαθνξέο, φζν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (παξαγσγή ιηπαζκάησλ θιπ), αιιά θαη ζηε ζέξκαλζε 

θαη ςχμε ζπηηηψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ηηο κεηαθνξέο ην θπζηθφ αέξην ζηηο δηαθνξέο κνξθέο ηνπ 

(πγξνπνηεκέλν-LNG ή ζπκπηεζκέλν-CNG) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαχζηκν ζε κεγάια βαξέσο ηχπνπ θνξηεγά, ζε απνξξηκκαηνθφξα θαη ινηπά 

επαγγεικαηηθά νρήκαηα, ζε επηβαηηθά απηνθίλεηα, αιιά θαη ζε πινία. 

Ωζηφζν, ε ρξήζε ηνπ ελδείθλπηαη ζε νρήκαηα πνπ κε βάζε ηηο ζηαηηζηηθέο 

έρνπλ ρακειφ δείθηε αθηλεζίαο, δεδνκέλνπ φηη ζε ζπλζήθεο αθηλεζίαο 

απμάλνληαη ηα πνζνζηά απσιεηψλ ηνπ θαπζίκνπ ιφγσ εμάηκηζεο. Βέβαηα, γηα 

ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο θαχζηκν απαηηνχληαη εηδηθέο δεμακελέο επί 

ησλ νρεκάησλ, αιιά θαη εηδηθέο κεραλέο θαχζεο θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη 

ζηαζκνί αλεθνδηαζκνχ ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο (Kumar, 2011b). 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε κία πξφζθαηε κειέηε (Arteconi, 2013) ην ζπκπηεζκέλν 

θπζηθφ αέξην είλαη θαηαιιειφηεξν γηα κηθξνχ κεγέζνπο νρήκαηα, ιφγσ ηνπ 

φηη ν ρψξνο θαη ην βάξνο δελ απνηεινχλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θξηηήξηα γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θαπζίκνπ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ αληίζηνηρε 

πγξνπνηεκέλε ηνπ κνξθή. Δπίζεο, ζηε κειέηε απηή αλαθέξεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα θηάζεη ζην 33% 

ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο κεγάισλ απνζηάζεσλ κε θνξηεγά βαξέσο ηχπνπ έσο ην 

2035. 

 Ζ ζεξκηδηθή αμία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (25kj/l) είλαη πνιχ κηθξφηεξε 

απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο βελδίλεο (34,5kj/l) θαη απηφ επλνεί ηε ιεηηνπξγία ησλ 

κεραλψλ ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα κεγαιχηεξν ζπλερφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαζψο ε ζεξκνθξαζία ησλ κεραλψλ απηψλ δελ απμάλεηαη ηφζν 

εχθνια ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε άιισλ κεραλψλ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο πςειήο 

ηνπ πεξηεθηηθφηεηαο ζε νθηάληα, αιιά θαη ηελ επθνιία ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλψλ, ην θπζηθφ αέξην ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηήζεη ηε θεξνδίλε σο 

θαχζηκν γηα αεξνζθάθε θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηηο κέξεο καο (Kumar, 2011b). 
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 Σν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ κεηαθνξψλ πνιιέο 

δεθαεηίεο θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2011 πεξίπνπ 11,4 εθαηνκκχξηα 

νρήκαηα θηλνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν, ην νπνίν 

απνηειεί ην 1% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ νρεκάησλ, κε ζπλερψο απμαλφκελν 

ξπζκφ. Οη ρψξεο φπνπ ην θπζηθφ αέξην θπξηαξρεί σο θαχζηκν γηα ηα νρήκαηα 

είλαη ην Παθηζηάλ κε 2,7 εθαηνκκχξηα νρήκαηα, ην Ηξάλ κε 1,95 εθαηνκκχξηα 

νρήκαηα, ε Αξγεληηλή κε 1,9 εθαηνκκχξηα νρήκαηα, ε Βξαδηιία κε 1,6 

εθαηνκκχξηα νρήκαηα θαη ε Ηλδία κε 1 εθαηνκκχξην νρήκαηα. ηε ζεηξά 

θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ κε βάζε ην πνζνζηφ ησλ νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θπζηθφ αέξην σο πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ ηνπο, ζηελ πξψηε 

ζέζε έξρεηαη ην Μπαγθιαληέο κε πεξηζζφηεξν απφ 20%, αθνινπζνχκελν απφ 

ην Παθηζηάλ κε 14%, ηελ Αξκελία κε 13%, ηελ Αξγεληηλή θαη ηε Βξαδηιία κε 

10%, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ παξακέλνπλ 

ηδηαίηεξα ρακειά. Σε κφλε εμαίξεζε απνηειεί ε Οπθξαλία, φπνπ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ αλέξρεηαη ζε 6% (Kumar, 2011b). 

 

 

Γηάγξακκα 4: Ορήκαηα θαύζεο θπζηθνύ αεξίνπ αλά ρώξα (Kumar, 2011b) 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο θαχζηκν γηα πινία, 

απηφ ζπκβαίλεη ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, αιιά κφλν ζηα πινία 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. ηα πινία ηέηνηνπ ηχπνπ, ε 
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πνζφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ εμαηκίδεηαη (boil-off gas) απφ ηηο 

δεμακελέο, φπνπ απνζεθεχεηαη ην θπζηθφ αέξην ζηελ πγξή ηνπ κνξθή, 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ζηηο κεραλέο πξφσζεο (παξαδνζηαθνχο 

θαπζηήξεο, ή ζπζηήκαηα αηκνχ-ηνπξκπίλσλ). Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

Κίλα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννξβεγία έρνπλ αλαπηχμεη κία λέα κεραλή 

ζαιάζζεο θαχζεο θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη έλα πνιιά 

ππνζρφκελν βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ θαπζίκνπ απηνχ 

ζην ρψξν ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ψζηε δειαδή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θαχζηκν γηα ηελ πξφσζε θαη ζηα ινηπά πινία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

χκθσλα κε κία έηεξε πξφζθαηε κειέηε, απηφο ν ηχπνο κεραλήο ζα 

είλαη ηδαληθφο γηα ηα πινία κεηαθνξάο απηνθηλήησλ (Roll-on/Roll-off Ships), 

θαζψο θαη ζηα κηθξνχ κεγέζνπο δεμακελφπινηα, αιιά θαη ηα θξνπαδηεξφπινηα, 

αθνχ ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο νη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο πινίσλ μνδεχνπλ ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ζε πεξηνρέο πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ ξχπσλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηεο λέαο απηήο 

αθξηβφηεξεο κεραλήο θαη νη ηπρφλ κεηαζθεπέο πνπ ζα απαηηεζνχλ, ζα επέιζεη 

απφ ηελ αληίζηνηρε ηεξάζηηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν θαπζίκσλ πνπ απαηηνχληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. Καηά 

ζπλέπεηα, παξφιν πνπ κία κεραλή θαχζεο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη αθξηβφηεξε 

απφ κία αληίζηνηρε πεηξειαίνπ, ε απφζβεζε ηεο ζεσξείηαη άκεζε θαη 

εμαζθαιηζκέλε, ιφγσ ηεο ηδηαηηέξσο ρακειήο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

ζρέζε κε ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα απηνχ (Burel, 2013). 

 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ σο 

θαχζηκε χιε ζην ρψξν ησλ κεηαθνξψλ πξφθεηηαη λα θηάζεη ζε 50 

εθαηνκχξξηα ηφλνπο έσο ην 2016-2017. Δπηπιένλ, ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δελ επηηξέπεη ην ¨θιφηζεκα¨ ησλ κεραλψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αθφκα θαη ζε κεραλέο πςειήο ζπκπίεζεο, αληί ηεο βελδίλεο, ρψξηο κάιηζηα λα 

απαηηείηαη ε πξνζέξκαλζε ηνπ κείγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

κεραλέο απηέο έσο ζήκεξα (Kumar, 2011b). 

 ην ρψξν ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην θπζηθφ αέξην έρεη 

επίζεο δεζπφδνπζα ζέζε. πγθεθξηκέλα, κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν 

νη ΖΠΑ άξρηζαλ λα θαηαζθεπάδνπλ έλα εθηεηακέλν θαη ηεξάζηηνπ θφζηνπο 

δίθηπν αγσγψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαλ, πξνθεηκέλνπ 
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ζηαδηαθά λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζην ζεκείν, φπνπ ην θπζηθφ αέξην ζα 

απνηεινχζε ην βαζηθφ θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

αληηθαζηζηψληαο ηνλ άλζξαθα. Μέρξη ην 1970, ην 30% ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο ζηηο ΖΠΑ πξνεξρφηαλ απφ ην θπζηθφ αέξην. Μάιηζηα, ζήκεξα ζηηο 

ΖΠΑ ν θχξηνο θαηαλαισηήο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ν ηνκέαο παξαγσγήο 

ειεθξηθνχ ξεχκαηνο. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ε Δπξψπε, φπνπ απφ 

ην θπζηθφ αέξην πξνέξρεηαη ην 20% ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(Kumar, 2011b). 

  

 

Γηάγξακκα 5: Πξνβιέςεηο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ΖΠΑ ηελ πεξίνδν 2008-

2035 (tcf) (Kumar, 2011a) 

 

ηε βηνκεραλία ην θπζηθφ αέξην έρεη ζεκαίλνληα ξφιν, θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηεο αζηαηηθήο πιεπξάο ηνπ Δηξεληθνχ σθεαλνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

ρψξεο φπσο ηελ Ηαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα, ηελ Σαηβάλ, ηελ Ηλδία, ηελ Κίλα, ηε 

ηγθαπνχξε θαη ην Βηεηλάκ ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο 

ζηεξίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην θπζηθφ αέξην. Κάηη αληίζηνηρν, αιιά φρη 

ζηνλ ίδην βαζκφ, ζπκβαίλεη θαη ζηηο ΖΠΑ, γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν ηεο 

αλέβξεζεο ζηα εδάθε ηνπο θαη εμφξπμεο κίαο λέαο κνξθήο θπζηθνχ αεξίνπ, 

πνπ νλνκάδεηαη ζρηζηνιηζηθφ αέξην (shale gas). Δπίζεο, ζηελ Δπξψπε ην 

θπζηθφ αέξην θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζε ελέξγεηα θαηά 

31% (Kumar 2011b). 
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2.4  ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

 Σν θπζηθφ αέξην, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη παξαπάλσ έρεη πνιιά 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά σο θαχζηκν. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηά είλαη πνπ 

ηνπ επηηξέπνπλ λα ππεξηεξεί, σο επί ην πιείζηνλ, έλαληη ησλ έηεξσλ νξπθηψλ 

θαη κε θαπζίκσλ, έλσ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη απηά πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ηνπ πιαλήηε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ αλζξνπνγελψλ 

εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (SOX, NOX, CO2), νη ρψξεο πνπ 

ππέγξαςαλ θαη επηθχξσζαλ ην πξσηφθνιιν, δεζκεχηεθαλ ζε κία ζπλερή 

πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αλσηέξσ αεξίσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ 1990 (ή ηνπ 1995 γηα νξηζκέλα αέξηα), μεθηλψληαο ηελ 

αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2012. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή θηλήζεθε ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ κείσζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (MARPOL 

73/78). 

Σν έθην παξάξηεκα απηήο (MARPOL ANNEX VI) απνηειεί ηελ 

πξψηε πξνζπάζεηα παγθνζκίσο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, 

αλαθνξηθά κε ηε ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα πινία ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ, θαζψο ε ξχπαλζε απηή αλέξρεηαη ζην 3% ηεο παγθφζκηαο 

ξχπαλζεο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ε ξχπαλζε απηή ζπγθεληξψλεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ παγθφζκηνπ ράξηε, ιφγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο 

λαπηηιηαθήο δξαζηεξίνηεηαο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Οη πεξηνρέο απηέο 

θαζνξίζηεθαλ απφ ηε ζπλζήθε, σο πεξηνρέο πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη γλσζηέο ECAs (Emission Control Areas, π.ρ. Αθηέο 

ΖΠΑ, Βαιηηθή ζάιαζζα, Βφξεηα ζάιαζζα). ηηο πεξηνρέο απηέο νη 

ληηδεινκεραλέο ησλ πινίσλ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ξχπαλζεο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ θαζνξίζηεθαλ θάπνηα κέηξα κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ξχπαλζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν κέηξν απφ απηά είλαη ε ρξήζε θαπζίκσλ κε 

κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν ζηηο πεξηνρέο απηέο, αιιά θαη ε ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ (νη εθπνκπέο ζε ζείν είλαη αλάινγεο ηνπ 

πνζνζηνχ πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ ζε ζείν), φπσο θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε σο πεξηνρψλ πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ 

(π.ρ. Μεζφγεηνο ζάιαζζα). 
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Σα αλσηέξσ κέηξα έρνπλ νδεγήζεη ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ζηελ 

αλαδήηεζε πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαπζίκσλ, φπσο είλαη ην θπζηθφ 

αέξην. Μάιηζηα, ην θπζηθφ αέξην έρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή, γηαηί ε ρξήζε ηνπ σο λαπηηιηαθφ θαχζηκν νδεγεί ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOX) θαηά 80-85% ράξε ζηελ θαζαξφηεξε 

(ρσξίο θαηάινηπα) θαχζε ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην. 

Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ εθκεδελίδεη ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ (SOX), αθνχ 

δελ πεξηέρεη θαζφινπ ζείν, ελψ ηαπηφρξνλα, δηαηεξεί ηελ παξαγσγή 

αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζε ηδηαηηέξσο ρακειά επίπεδα. Πάλησο, ην πην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα παξακέλεη ε κείσζε θαηά 20-30% ησλ εθπνκπψλ  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), ηνπ βαζηθφηεξνπ θαη πην επηβιαβνχο αεξίνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ ζε 

πδξνγφλν (Burel, 2013). Σαπηφρξνλα, ζήκεξα ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρφ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

πξντφλησλ απηνχ, κε εχινγε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ησλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αέξην, θαζψο ην θφζηνο θαπζίκσλ 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηκήκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ελφο πινίνπ. 

Ωζηφζν, ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ελφο πνζνζηνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο ζηε κεραλή είλαη έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε δένπζα πξνζφρε. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην θπζηθφ αέξην απνηειείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

κεζάλην θαη ην κεζάλην έρεη δείθηε ζεξκηθήο ηθαλφηεηαο ηα 100 έηε (Global 

Warming Potential-GWP100), πνπ είλαη 25 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Με πην απιά ιφγηα, θάηη ηέηνην 

ζεκαίλεη φηη έλα θηιφ απφ κεζάλην έρεη ηελ ίδηα ζεξκηθή ηθαλφηεηα κε 25 θηιά 

απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη επνκέλσο αλ ε δηαξξνή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ αηκφζθαηξα δελ ειεγρεί, ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζα 

κεησζνχλ δξαζηηθά. 

Δπηπξφζζεηα, ην εκπφξην ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απαηηεί ηελ χπαξμε 

ρεξζαίσλ ή ππνζαιάζζησλ αγσγψλ πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ, αιιά θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πγξνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

επαλακεηαηξνπή ηνπ ζε αέξηα κνξθή, φπσο θαη εμεηδηθεπκέλα πινία 

κεηαθνξάο απηνχ. Σαπηφρξνλα, γηα ηελ ρξήζε ηνπ σο θαχζηκν γηα πξφσζε θαη 

απφ άιινπο ηχπνπο πινίσλ, εθηφο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ 
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θπζηθνχ αεξίνπ (LNG carriers), απαηηείηαη ε κεηαζθεπή ησλ κεραλψλ, αιιά 

θαη ησλ δεμακελψλ θαπζίκσλ ή ε ηνπνζέηεζε κεραλψλ θαχζεο θπζηθνχ 

αέξηνπ θαηά ην ρηίζηκν ηνπ πινίνπ ζην λαππεγείν, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

λεφηεπθηα πινία. Οη κεηαζθεπέο απηέο είλαη ηδηαίηεξα αθξηβέο θαη πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη κε ηε δένπζα πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεηαη θαη ν 

ρξφλνο απφζβεζεο κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο, αιιά θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ πινίνπ 

ζε κία εληειψο δηαθνξεηηθή αγνξά. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη θαη θαηά ηελ 

απφθαζε γηα ην ρηίζηκν ελφο πινίνπ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαζψο ε ηηκή απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ελφο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο 

δεμακελφπινηνπ κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ είλαη πνιχ πςειφηεξε (ην δήηεκα 

ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζην επφκελν θεθάιαην). 
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3. Ζ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ (LNG) 

3.1 ΣΟ ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 

Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην είλαη θπζηθφ αέξην (κεζάλην θαηά 

98%), ην νπνίν έρεη κεηαηξαπεί ζε πγξή κνξθή γηα ιφγνπο επθνιίαο 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. Απαηηείηαη ε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ πεξηζζφηεξν απφ 600 θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πγξνπνίεζε 

ηνπ αεξίνπ. Δίλαη άνζκν, άρξσκν, κε ηνμηθφ θαη δελ πξνθαιεί δηάβξσζε. Οη 

θίλδπλνη πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εχθιεθηε ηνπ θχζε, ιφγσ ηεο ζπλερνχο εμάηκηζεο 

κηθξνχ κέξνπο ηεο πνζφηεηάο ηνπ, ηελ ηδηαίηεξα ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε φζνπο έξζνπλ ζε επαθή καδί ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, 

κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα αζθπμίαο ζηνπο παξαβξηζθφκελνπο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο πγξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ απνκάθξπλζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, φπσο ε ζθφλε, ηα αέξηα νμέα, ην ήιην, ην 

λεξφ θαη ηνπο βαξείο πδξνγνλάλζξαθεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ δπζθνιία ζηε κεηαθνξά θαη γεληθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ηεο δηαδηθαζίαο πγξνπνίεζεο. Σν θπζηθφ αέξην ζηε 

ζπλέρεηα ζπκππθλψλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε πγξή κνξθή, κέζσ κίαο 

δηαδηθαζίαο ςχμεο απηνχ ζε ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, έσο φηνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θηάζεη θνληά ζηνπο -162
ν 

Κειζίνπ (ε αθξηβήο ζεξκνθξαζία 

εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή ζχζηαζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ). Ζ κέγηζηε επηηξεπηή 

πίεζε γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ έρεη 

θαζνξηζζεί ζηα 4 psi.  

Μία ηππηθή δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ πεξηιακβάλεη 

αξρηθά ηελ εμφξπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηε κεηαθνξά απηνχ ζηελ 

εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο. Δθεί ην θπζηθφ αέξην, φπσο πξναλαθέξακε 

ππνβάιιεηαη ζε κία δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ δηαθφξσλ άρξεζησλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ πεξηέρεη, φπσο ζθφλε, λεξφ, ιάζπε, πεηξέιαην, θαζψο θαη 

ινηπά αέξηα, φπσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη πδξφζεην (H2S). Μία 

ηππηθή εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο είλαη ζρεδηαζκέλε λα απνκαθξχλεη θαη ηα 

ίρλε πδξαξγχξνπ απφ ην αέξην, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία 

ακαιγάκαηνο (κεηαιιηθνχ θξάκαηνο πδξαξγχξνπ), κέζσ ηεο ρεκηθήο έλσζεο 
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ηνπ πδξάξγπξνπ κε ην αινπκίλην ησλ θξπνγφλσλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ LNG. ηε ζπλέρεηα, ην θπζηθφ αέξην ςχρεηαη ζε θάζεηο, έσο 

φηνπ θηάζεη λα πάξεη ηελ επηζπκεηή πγξή ηνπ κνξθή. Μεηά δχλαηαη λα 

απνζεθεπηεί θαη λα θνξησζεί ζηα πινία κεηαθνξάο LNG γηα ηε ζαιάζζηα 

κεηαθνξά ηνπ ή ηα ινηπά κέζα κε ηα νπνία δχλαηαη λα κεηαθεξζεί. 
 

  

 

ρήκα 1: Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε LNG 

 

 Πνιχ ζπρλά, ππάξρεη ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ LNG θαη ησλ CNG 

(Compressed Natural Gas) θαη LPG (Liquefied Petroleum Gas), φκσο ηα δχν 

ηειεπηαία θαχζηκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην πξψην, ζε 

ίδηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. Σν CNG είλαη έλα κείγκα 

πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ απνηειείηαη θαηά 80-90% απφ κεζάλην ζε αέξηα κνξθή 

θαη είλαη άρξσκν, κε θαξθηλνγφλν, κε ηνμηθφ, κε εχθιεθην, θαη ειαθξχηεξν 

απφ ηνλ αέξα. Δμαηηίαο ηεο ρακειήο ηνπ ελεξγεηαθήο ζπγθέληξσζεο, 

ζπκπηέδεηαη θάησ απφ πίεζε πνπ αλέξρεηαη κεηαμχ 200-250 kg/cm
2
, ψζηε λα 

απμάλεηαη ε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ζηα νρήκαηα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ σο 

πεγή ελέξγεηαο. Δίλαη αλψηεξν ησλ παξαδνζηαθψλ θαπζίκσλ νδηθψλ 
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κεηαθνξψλ, σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη ζην έλα ηξίην ηεο 

ηηκήο ηεο βελδίλεο θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

έρεη ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ρξήζεο ηνπ σο θαχζηκν 

γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (Kumar, 2011b). 

 Απφ ηελ άιιε, ην LPG ή φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ πγξαέξην, είλαη έλα 

θαζαξφ, κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε νθηάληα, θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ζε κεγάιε αθζνλία θαχζηκν. Οπζηαζηηθά, πξνέξρεηαη απφ ην θπζηθφ αέξην 

κεηά απφ κία δηαδηθαζία θιαζκαηνπνίεζεο ή ην αξγφ πεηξέιαην κεηά απφ 

δηχιηζε. Δίλαη έλα κείγκα απφ αέξηα πεηξειαίνπ, φπσο πξνπάλην θαη βνπηάλην. 

ε ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη θπζηνινγηθέο ζεξκνθξαζίεο έρεη αέξηα 

κνξθή, αιιά κπνξεί λα πγξνπνηεζεί αλ ππνβιεζεί θάησ απφ ζπλζήθεο κέηξηαο 

πίεζεο ή ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεησζεί επαξθψο (-42
ν
 Κειζίνπ). Απηή ηνπ ε 

ηδηφηεηα ην θαζηζηά ηδαληθή πεγή ελέξγεηαο γηα έλα κεγάιν πιήζνο 

εθαξκνγψλ, θαζψο κπνξεί πνιχ εχθνια λα ζπκπηεζηεί, λα απνζεθεπηεί, λα 

ζπζθεπαζηεί θαη θπζηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί. Όηαλ ε πίεζε ηνπ ραζεί, ην 

θαχζηκν εμαηκίδεηαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ν φγθνο απμάλεηαη θαηά πεξίπνπ 

250 θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πγξή ηνπ θαηάζηαζε, νπφηε ην γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά εθηθηή ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο 

ζε ζπκπαγή κνξθή (Kumar, 2011b).  

 Βέβαηα, ην θφζηνο ρξήζεο αιιά θαη θαηαζθεπήο ελφο νρήκαηνο πνπ 

θηλείηαη κε LNG είλαη κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ελφο άιινπ πνπ θηλείηαη κε 

CNG. Μάιηζηα, ην ληεπφδηην πνπ απαηηείηαη γηα έλα φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

LNG είλαη θαηά 2,4 θνξέο κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ 

απαηηείηαη γηα έλα φρεκα ρξήζεο CNG κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Σν 

γεγνλφο απηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη κε ηελ ίδηα πνζφηεηα θαχζηκνπ ζην 

ληεπφδηην, έλα φρεκα ρξήζεο LNG κπνξεί λα δηαλχζεη θαηά 2,4 θνξέο 

κεγαιχηεξε απφζηαζε ζε ζρέζε κε έλα άιιν φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί CNG. 

Δπίζεο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ 

νρεκάησλ κε LNG είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο ελφο 

ζηαζκνχ αλεθνδηαζκνχ κε CNG. Ο πξψηνο ζηαζκφο δελ απαηηεί θαλ ηε ρξήζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην LNG πιενλεθηεί έλαληη ηνπ CNG θαη ηνπ LPG, ελψ 

ηαπηφρξνλα έρεη ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ θαπζίκσλ ζην 
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ρψξν ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, φπσο ην biogas θαη ην biomethane (Kumar, 

2011b). 

Όπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ην πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην (Liquefied Natural Gas) επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ 

φγθνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπκπηεζκέλν θπζηθφ αέξην 

(Compressed Natural Gas). πλάκα, ε ζεξκηδηθή αμία ηνπ LNG δελ παξακέλεη 

ζηαζεξή, αιιά εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, 

θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

κεηαηξνπήο ηνπ ζε πγξή κνξθή. Ζ κέγηζηε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκηδηθήο ηνπ 

αμίαο θπκαίλεηαη απφ κεηαμχ 10-15%. πλήζσο, ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο 

ζεξκηδηθήο αμίαο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρεηαη ζε 50 Mj/kg, 

ελψ ε αληίζηνηρε κηθξφηεξε ζε 45 Mj/kg. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θαπζίκσλ ε ζεξκηδηθή ηνπο αμία κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε ελεξγεηαθή 

ζπγθέληξσζε αλά κνλάδα φγθνπ, δειαδή ζε Μj/lt (Kumar, 2011b). 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ LNG θπκαίλεηαη κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε 

θαη ηε ζχλζεζε ηνπ απφ 0,41 kg/lt έσο 0,50 kg/lt, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

ηνπ λεξνχ πνπ είλαη 1 kg/lt, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά ειαθξχηεξν απφ ην λεξφ. 

Υξεζηκνπνηψληαο κία κέζε ππθλφηεηα ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(0,45 kg/lt), ε ελεξγεηαθή ηνπ ζπγθέληξσζε θπκαίλεηαη απφ 20,3 έσο 22,5 

Μj/lt, κε βάζε ηελ αληίζηνηρε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ζεξκηδηθή αμία ηνπ 

θαπζίκνπ, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. πγθξηλφκελε κε άιια θαχζηκα, ε 

ελεξγεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ LNG είλαη θαηά 2,4 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ ζπκπηεζκέλε κνξθή ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ (CNG), είλαη ζρεδφλ αληίζηνηρε κε εθείλεο ηνπ πξνπαλίνπ θαη ηεο 

αηζαλφιεο, ελψ αλέξρεηαη ζην 70% ηεο αληίζηνηρεο ηεο βελδίλεο, θαζψο θαη ζε 

60% ηεο αληίζηνηρεο ηνπ πεηξειαίνπ diesel. Άξα, είλαη εκθαλέο φηη ην 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην θαηαιακβάλεη κία πνιχ θαιή ζέζε ζηνλ θαηάινγν 

αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ θαπζίκσλ κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

ζπγθέληξσζε αλά κνλάδα φγθνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ην θφζηνο γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ πινίσλ, θνξηεγψλ θαη 

ηξαίλσλ ζε καθξηλέο απνζηάζεηο, φπνπ δελ πθίζηαληαη ππνδνκέο δηθηχνπ 

αγσγψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζε αέξηα κνξθή, δηαρεηξίζηκν (Kumar, 2011b). 
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 Σα εηδηθά πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG 

carriers), ή ηα αληίζηνηρα θνξηεγά θαη ηξαίλα, δηαζέηνπλ θξπνγφλεο 

δεμακελέο, φπνπ κεηαθέξεηαη ην LNG, ζηηο νπνίεο ην θαχζηκν δηαηεξείηαη ζηηο 

επηζπκεηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ. Σν πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε πεξηνρέο, απφ 

ηηο νπνίεο δε δηέξρεηαη θάπνηνο αγσγφο θπζηθνχ αεξίνπ. ηηο πεξηνρέο απηέο 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αξρηθή αέξηα ηνπ κνξθή, πξνθεηκέλνπ 

ζηε ζπλέρεηα λα δηνρεηεπηεί κέζσ ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. ε επφκελν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε πην δηεμνδηθά ηελ αγνξά 

ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο απηήο γηα 

ζηαζκνχο πγξνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη επαλακεηαηξνπήο ηνπ LNG ζε αέξηα 

κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην εκπφξην ηνπ θαπζίκνπ απηνχ. 

 

3.2 Ζ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ LNG 

Ο ζπλερψο απμαλφκελνο πιεζπζκφο ηνπ πιαλήηε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε εμάπισζε ησλ  νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ ζε λέα πεδία, νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 

γηα ελέξγεηα. Απηή αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά κέζν φξν 1,2% ζε εηήζηα 

βάζε (Outlook for Energy, 2008), ελψ ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην έλα ηέηαξην ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ 20%. Μάιηζηα, νη πξνβιέςεηο 

αλαθέξνπλ φηη ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ζε ελέξγεηα ζα θαιπθζεί εμ 

νινθιήξνπ απφ ηε βηνκεραλία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

Ωζηφζν, ε δήηεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ εκθαλίδεη κεγάιεο 

απμνκεηψζεηο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρξήζε ηνπ ηφζν γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνχο, αιιά θαη γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ είλαη επνρηαθή, εμαξηψκελε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο πεξηνρήο θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε δήηεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη απεπζείαο κφιηο 

εκθαλίδεηαη. Πξνθεηκέλνπ, ε βηνκεραλία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο 

ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία, δειαδή λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηελ 
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πξνζθνξά ηεο ζηηο πξνβιεπφκελεο θαη κε απμνκεηψζεηο ηεο δήηεζεο ηνπ 

πξντφληνο ηεο (Kumar, 2011a). 

Οη εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ έρνπλ αλαπηχμεη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έλα 

ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηηο κεγάιεο ηαιαληψζεηο ηεο δήηεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ αλειαζηηθή θακπχιε πξνζθνξάο απηνχ. Οπζηαζηηθά, κε ηα 

εξγαιεία απηά πξνζπαζνχλ λα επέκβνπλ ζηηο θακπχιεο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο ηνπ πξντφληνο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο απνηειεί έλα ηέηνην 

εξγαιείν, ην νπνίν επεξεάδεη ην παξαδνζηαθφ ηνπίν ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ επηθέξνληαο κηα εθ ηεο αγνξάο πξνεξρφκελε επειημία  (Kumar, 2011a). 

Γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο, ην θπζηθφ αέξην κεηαθέξεηαη απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ παξάγεηαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ θαηαλαιψλεηαη, είηε κέζσ 

αγσγψλ, είηε ζε πγξή κνξθή κέζσ πινίσλ θαη άιισλ κέζσλ. Βέβαηα, φπσο 

πξναλαθέξακε νη αγσγνί έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

νξηζκέλεο θνξέο απνηξεπηηθά γηα ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπο. Γελ 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ππνζαιάζζηα ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ εθαηφ 

κέηξσλ θαη θπζηθά ε ηνπνζέηεζε ηνπο απηή, φπνπ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, 

είλαη ρξνλνβφξα, ηδηαίηεξα αθξηβή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εγθπκνλεί 

ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ επέλδπζε. πλάκα, νη αγσγνί απνηεινχλ κφληκεο 

θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένπλ θάπνην πεδίν εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ κε έλα 

αληίζηνηρν ζεκείν ζηνλ παγθφζκην ράξηε, φπνπ θαηαλαιψλεηαη ην ελ ιφγσ 

αέξην. Σαπηφρξνλα, νη αγσγνί επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο δηαθνξέο πίεζεο 

ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπο, γεγνλφο πνπ απμνκεηψλεη ηελ κεηαθνξηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα, αιιά επίζεο επεξεάδνληαη θαη απφ ηελ επνρηθφηεηα ηεο δήηεζεο 

ηνπ θαπζίκνπ (Kumar, 2011a). 

Απφ ηελ άιιε ην θπζηθφ αέξην κεηαθέξεηαη ηδαληθά κέζα ζε θξπνγφλεο 

δεμακελέο κέζσ πινίσλ, θνξηεγψλ ή ηξαίλσλ. Δπηπιένλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη επηηεπρζεί κεγάιε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ πηψζε ησλ 

ηηκψλ ησλ θξπνγφλσλ απηψλ δεμακελψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε κείσζε ζην θφζηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνίεζεο θαη 

επαλακεηαηξνπήο ηνπ πξντφληνο ζε αέξηα κνξθή, έρνπλ θάλεη βηψζηκεο απφ 

πιεπξάο απφζβεζεο ηέηνηνπ είδνπο επελδχζεηο, αθφκα θαη αλ ηκήκα ηεο 

παξαγσγήο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζεθεχεηαη γηα κεγάια ρξνληθά 
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δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηα κειινληηθή έθηαθηε ή κε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο (Kumar, 2011a). 

Καζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κε επεμεξγαζκέλα απνζέκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ βξίζθνληαη ζε δχζβαηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε 

θαη θπζηθά καθξηά απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ζπλήζσο θαηαλαιψλνληαη, 

είλαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κέζα ζε θξπνγφλεο δεμακελέο, απνηειεί θιεηδί γηα 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαπζίκνπ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ησλ θπζηθψλ εκπνδίσλ, αιιά θαη άιισλ ηπρφλ 

γεσπνιηηηθψλ ζεκάησλ, ε θαηαζθεπή ελφο αγσγνχ είλαη αδχλαηε. Δπνκέλσο, ε 

απμεκέλε πξνζθνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο επειημίαο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο δήηεζεο απηνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο, πξνζδίδνπλ αζθάιεηα ζηελ αγνξά ηνπ θαπζίκνπ απηνχ (Kumar, 

2011a). 

Μάιηζηα, ε δηαδηθαζία ηεο πγξνπνίεζεο έρεη έλα επηπιένλ 

πιενλέθηεκα. Μεηψλνληαο ηνλ φγθν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πεξίπνπ θαηά 600 

θνξέο ν ρεηξηζκφο ηνπ αεξίνπ κνηάδεη νπζηαζηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 

πεηξειαίνπ, δηαηεξψληαο σζηφζν θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Δπηπιένλ, νη κεησκέλεο ηηκέο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζρέζε κε 

ηηο καθξνρξφληα ζπκθσλεκέλεο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ κεηαθέξεηαη 

κέζσ αγσγψλ, ην θαζηζηνχλ πην αληαγσληζηηθφ ζε πνιιέο αγνξέο. Μάιηζηα ζε 

πεξηφδνπο κεγάισλ πνιηηηθψλ θξίζεσλ απνηειεί ηελ ηδαληθή επηινγή, ζε 

ζχγθξηζε κε έλαλ αγσγφ πνπ δηέξρεηαη κέζα απφ ηα εδάθε πνιιψλ θξαηψλ, 

φπσο ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα κε ηνπο αληίζηνηρνπο αγσγνχο, ιφγσ ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηέλεμεο κεηαμχ Οπθξαλίαο θαη Ρσζίαο. Γηα φινπο απηνχο ηνπ 

ιφγνπο, ε δήηεζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ κέζα ζηα επφκελα ρξφληα 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζε 

θπζηθφ αέξην, θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα κία 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10% ζε εηήζηα βάζε γηα ηα επφκελα δέθα έηε (Kumar, 

2011a). 

Βέβαηα, θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ 

πινίσλ ειινρεχεη έλα δήηεκα, πνπ αλ δελ ιάβεη ηελ αξκφδνπζα πξνζνρή, 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα, θπξίσο ιφγσ ησλ αηπρεκάησλ 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, 
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ην LNG κεηαθέξεηαη κέζσ πινίσλ ζε ζπγθεθξηκέλε αηκνζθαηξηθή πίεζε, 

αιιά θαη ζεξκνθξαζία πνπ πιεζηάδεη ην ζεκείν αεξηνπνίεζήο ηνπ, δειαδή 

πεξίπνπ ζηνπο -162
ν  

Κειζίνπ (ή 111
ν
 Κέιβηλ  αληίζηνηρα), αλαιφγσο ηεο 

ζχζηαζήο ηνπ. Πάξα φκσο ην κεγάιν βαζκφ κφλσζεο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ 

θξπνγφλσλ δεμακελψλ, είλαη αλαπφθεπθηε ε κεηαθνξά θάπνηαο ζεξκφηεηαο 

απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο δεμακελήο θαη απηφ ην γεγνλφο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εμάηκηζε ελφο πνζνζηνχ απφ ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 

(boil-off gas). Ζ εμάηκηζε απηή πξνθαιεί κε ηε ζεηξά ηεο ηελ αχμεζε ηεο 

πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ δεμακελψλ, νη νπνίεο έρνπλ αζθαιηζηηθέο βαιβίδεο 

γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο πίεζεο, κέζσ ηεο απνβνιήο ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

θπζηθνχ αέξηνπ εθηφο ηεο δεμακελήο. Σν πνζνζηφ απηφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ απνβάιιεηαη απφ ηηο δεμακελέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφσζε ηνπ 

πινίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

θαπζίκσλ απηνχ (Miana, 2010).  

Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηαηηθά ηνπ LNG έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ζεκεία αεξηνπνίεζεο, θάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο λα κελ είλαη 

νκνηνγελήο. Σα ζπζηαηηθά κε ην ρακειφηεξν ζεκείν αεξηνπνίεζεο ζπλήζσο 

εμαηκίδνληαη λσξίηεξα απφ ηα αληίζηνηρα κε πςειφηεξν. Σν θαηλφκελν απηφ 

νλνκάδεηαη γήξαλζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (ageing / weathering) 

θαη νη θχξηεο ζπλέπεηεο ηνπ είλαη ε ηξνπνπνίεζε ζηε ρεκηθή ζχζηαζε θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ LNG ησλ δεμακελψλ. Σν θαηλφκελν απηφ, φπσο είλαη ινγηθφ, δε 

ζπκβαίλεη θαηά ηε κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ. Ζ 

αθξηβήο πξφβιεςε ηεο ζχζηαζεο ηνπ LNG πξηλ ην μεθφξησκα ηνπ θνξηίνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο επαλακεηαηξνπήο ηνπ ζε αέξηα κνξθή έρεη δχν βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηε δηαζηξσκάησζε ηνπ θαπζίκνπ, φπσο ην θαηλφκελν ηεο πξφθιεζεο θιίζεο 

ζηηο επίγεηεο δεμακελέο, θαη δεχηεξνλ λα δηεμαρζνχλ νη απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο αλάκεημεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά επίπεδα 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά, δηαλνκή θαη ρξήζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (Miana, 2010). 

Έλα δεχηεξν δήηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηελ 

επηινγή ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, είλαη θπζηθά θαη ην 

θφζηνο ηεο κεηαθνξάο απηήο. χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, φηαλ ην θπζηθφ 

αέξην κεηαθέξεηαη κέζσ αγσγνχ, ην θφζηνο κεηαθνξάο ηνπ εμαξηάηαη, θαηά 
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θχξην ιφγν, απφ ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ αγσγνχ απηνχ. Δπίζεο, ην 

θφζηνο κεηαθνξάο κέζσ ππνζαιάζζησλ αγσγψλ είλαη θαηά 50% κεγαιχηεξν, 

ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην θαχζηκν απηφ κεηαθέξεηαη 

κέζσ ρεξζαίσλ αγσγψλ. Μάιηζηα, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 6, ε 

κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε πγξή κνξθή είλαη ζπκθέξνπζα ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε κέζσ αγσγψλ, γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 3.000 

ρηιηνκέηξσλ, θαηά πξνζέγγηζε. Απηφ θπζηθά ζπκβαίλεη, θαζψο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πγξνπνηεζεί θαη λα 

δηαηεξεζεί ζηελ κνξθή απηή θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ κέζσ πινίσλ, αιιά θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία επαλακεηαηξνπήο ηνπ ζε αέξηα κνξθή ζην ιηκάλη 

πξννξηζκνχ, απαηηνχληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, πνπ αλεβάδνπλ ην 

θφζηνο ηεο κεηαθνξάο απηήο ηεο κνξθήο. Δπηπξφζζεηα, ε κεηαθνξά ηνπ 

θαπζίκνπ απηνχ σο LNG ελδείθλπηαη κφλν γηα πεδία εμφξπμεο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζηηο αθηέο ή ππνζαιάζζηα (Messner, 2012). 

 

 

Γηάγξακκα 6: Κόζηνο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ αγσγώλ ή ζε κνξθή LNG  (USD/mmBTU), 

ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε (km) (Messner, 2012) (www.polinares.eu) 

 

Μάιηζηα, ζε κία παιαηφηεξε κειέηε, ιακβάλεη ρψξα κία πεξαηηέξσ 

ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη επηκέξνπο δηάθξηζε κεηαμχ ρεξζαίσλ θαη 

http://www.polinares.eu/
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ππνζαιάζζησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη γίλεηαη αλάιπζε ησλ 

απνζηάζεσλ, πέξα ησλ νπνίσλ, ε κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο LNG είλαη 

πην ζπκθέξνπζα, έλαληη ηεο αληίζηνηρεο ζε αέξηα κνξθή, κέζσ ρεξζαίσλ θαη 

ππνζαιάζζησλ αγσγψλ. Μάιηζηα, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 7, ζηελ 

πξψηε ζχγθξηζε ην LNG επηθξαηεί γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 700 

κηιίσλ, δειαδή πεξίπνπ 1.100 ρηιηνκέηξσλ, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηα 

απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 2.200 κηιίσλ, δειαδή πεξίπνπ 3.500 ρηιηνκέηξσλ 

(www.beg.utexas.edu). 

 

 

Γηάγξακκα 7: Κόζηνο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ρεξζαίσλ θαη ππνζαιάζζησλ αγσγώλ, ή ζε 

κνξθή LNG (USD/mmBTU), ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε (mi) (www.beg.utexas.edu) 

 

χκθσλα κε επίζεκεο πξνβιέςεηο, ζηελ Αζηαηηθή πιεπξά ηνπ 

Δηξεληθνχ σθεαλνχ, πνπ είλαη θαη ε πεξηνρή κε ηα κεγαιχηεξα επίπεδα 

θαηαλάισζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε δήηεζή ηνπ αλακέλεηαη λα 

εθηνμεπηεί. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλεγνξνχλ νη πξνζπάζεηεο ησλ 

θξαηψλ ηεο πεξηνρήο γηα εθαξκνγή πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πνιηηηθψλ, αιιά θαη ε αχμεζε ησλ εγρψξησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ππνδνρή 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηαπσλίαο 

ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα είλαη δχζθνιν λα γίλεη πξάμε ρσξίο 

http://www.beg.utexas.edu/
http://www.beg.utexas.edu/


- 36 - 

 

ηελ πεξαηηέξσ ζηξνθή πξνο ην θπζηθφ αέξην, έλαληη ησλ ππνινίπσλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο λα  επηηχρνπλ ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ηνπο (Kumar, 2011a).  

 

 

Γηάγξακκα 8: Οη θπξηόηεξνη εηζαγσγείο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (mmt) (Kumar, 2011b) 

 

Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ πεξηνρή θαηέρεη παγθνζκίσο ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν ζηελ εηζαγσγή θαη θαηαλάισζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ ην 

εκπφξην θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ αγσγψλ ζηελ πεξηνρή παξακέλεη ζε ηδηαηηέξσο 

ρακειά επίπεδα. Ο κέζνο φξνο ησλ πνζνζηψλ ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ, έλαληη 

ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο είλαη απμεκέλνο 

θαηά 10%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα πνπ θηάλεη ην 24%, ελψ ζηνλ αληίπνδα ε θαηαλάισζε 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή θηάλεη ηα δχν ηξίηα ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ζε απφιπηνπο αξηζκνχο (International Energy 

Agency report, 2010).  

Μάιηζηα, ζηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, νη κφλνη αγσγνί πνπ ππάξρνπλ είλαη 

απηνί πνπ κεηαθέξνπλ θπζηθφ αέξην απφ ηε Μαιαηζία ζηε ηγθαπνχξε, απφ 

ηε Μπαλκάξ ζηελ Σαυιάλδε θαη απφ ηελ Κίλα ζην Υνλγθ Κνγθ. Οη θχξηνη 
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εηζαγσγείο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο είλαη ε Ηαπσλία, ε 

Νφηηα Κνξέα θαη ε Σατβάλ. Βέβαηα, ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ, αλακέλεηαη αληίζηνηρα κία αχμεζε ησλ 

ρσξψλ ηεο πεξηνρήο απηήο πνπ ζα ην εηζάγνπλ γηα εγρψξηα θαηαλάισζε. Απφ 

ηε πιεπξά ηεο πξνζθνξάο νη θχξηνη εμαγσγείο LNG ζηελ πεξηνρή είλαη ε 

Ηλδνλεζία, ε Μαιαηζία, ε Απζηξαιία θαη ην Μπξνπλέη (Kumar, 2011a). 

Δπίζεο, ε Κίλα θαη ε Ηλδία αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ λα εηζάγνπλ 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην, θαζψο ε Κίλα κέρξη ζηηγκήο εηζάγεη κνλάρα κέζσ 

αγσγψλ ζηελ αέξηα ηνπ κνξθή, ελψ ε Ηλδία έσο ηψξα βαζίδεηαη ζηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ηεο, θαζψο ην πνζνζηφ ρξήζεο θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηεο 

ζπλνιηθήο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο αλέξρεηαη κνλάρα ζην 10%. Ζ Ηλδία έρεη 

αλαθνηλψζεη ηελ θαηαζθεπή 10 κε 20 ζηαζκψλ ππνδνρήο πγξνπνηεκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Μάιηζηα, νη αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ 

αέξην είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κία εθηελέζηαηε ζε κέγεζνο ρψξα κε 

αραλέο δίθηπν αγσγψλ απφ ηελ επνρή ηνπ Αγγιηθνχ δπγνχ θαη ηεξάζηην 

αγξνηηθφ ηνκέα παξαγσγήο, ν νπνίνο έρεη αλάγθε απφ κία αληίζηνηρα ηζρπξή 

βηνκεραλία ιηπαζκάησλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ. 

Ζ Κίλα απφ ηελ πιεπξά ηεο, ελψ ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί θαη ε ίδηα απφ 

κία ηζρπξή βηνκεραλία ιηπαζκάησλ βαζηδφκελε ζην θπζηθφ αέξην, δε δηαζέηεη 

αληίζηνηρν κε ηελ Ηλδία δίθηπν αγσγψλ (Kumar, 2011a). 

ηελ Ακεξηθάληθε ήπεηξν, ε θαηάζηαζε δε δηαθέξεη ζεκαληηθά. ηελ 

Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή ε ρξήζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά κέζν φξν 2,3% εηεζίσο εληφο ησλ επνκέλσλ 

εηψλ. Αλ θαη πνιιέο ρψξεο ηεο Νφηηαο θπξίσο Ακεξηθήο έρνπλ αλαπηχμεη 

κεγάια δίθηπα αγσγψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, νη 

πνιηηηθέο δηαθνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε θαη 

νκαιή πξνζθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζε αέξηα κνξθή. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηξέθνληαη πιένλ ζηελ εηζαγσγή πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ κέζσ άιισλ πεγψλ. Ζ Βξαδηιία πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή ηεο, εηζάγνληαο βέβαηα θαη θπζηθφ αέξην κέζσ αγσγνχ απφ ηε 

Βνιηβία. Δπίζεο, ην 2008 εγθαηλίαζε έλαλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ππνδνρήο LNG, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ζπλερψο απμαλφκελε εγρψξηα δήηεζε. Ζ 

Αξγεληηλή μεθίλεζε επίζεο λα εηζάγεη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ην 2008, 
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φπσο θαη ε Υηιή ην 2009 κε ηνλ πξψην ηεο ζηαζκφ ππνδνρήο, αιιά θαη ε 

Οπξνπγνπάε κε ηελ πξψηε ηεο εγθαηάζηαζε επαλακεηαηξνπήο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε αέξηα κνξθή πνπ ηέζεθε ζε ρξήζε ην 2012. 

ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο κέξεο καο 

αλέξρεηαη ζε 26,2 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα (tcf) θαη πνπ αλακέλεηαη λα 

θηάζεη ζε 34,6 κέρξη ην 2030, ε εγρψξηα παξαγσγή δε δχλαηαη λα θαιχςεη ηελ 

αληίζηνηρε θαηαλάισζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο, αλ θαη απηέο πξνβιέπεηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά 

εληφο ησλ πξνζερψλ εηψλ, ιφγσ ησλ απνζεκάησλ ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ 

απφ ηνλ Καλαδά, θαζψο θαη ησλ εμαγσγψλ πξνο ην Μεμηθφ. Ωζηφζν, ε 

απμαλφκελε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ αεξίνπ (shale gas) δελ επλνεί ηελ 

επέλδπζε ζε εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο ή ππνδνρήο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, θαζψο ε εηζαγσγή LNG δελ απνηειεί πιένλ αλάγθε, αιιά επηινγή απφ 

πιεπξάο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο θαη 

ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Kumar, 2011a). 

Σέινο, ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν ε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηε κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα επλντθή ζπλζήθε γηα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2009, ην 26% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαιχπηνληαη απφ ην θπζηθφ 

αέξην κε ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ. Σαπηφρξνλα, ε Δπξψπε 

πξνζπαζεί λα απεμαξηεζεί απφ ηε Ρσζία, πνπ απνηειεί ηνλ θχξην πάξνρν 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο, κέζσ ησλ 2 κεγάισλ αγσγψλ πνπ δηέξρνληαη 

κέζα απφ ηελ Οπθξαλία θαη θαηαιήγνπλ ζηα Δπξσπατθά εδάθε (North 

Stream, South Stream). Ζ πξνζπάζεηα απηή νθείιεηαη ζηηο κνλνπσιηαθέο ηηκέο 

ηεο Gazprom, ηεο κεγαιχηεξεο Ρψζηθεο εηαηξείαο ζην ρψξν ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή πιένλ δηέλεμε κεηαμχ Ρσζίαο 

θαη Οπθξαλίαο, πνπ πξνθαιεί αζηάζεηα ζηελ απξφζθνπηε πξνζθνξά ηνπ 

θαπζίκνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο ηηκέο απηνχ (Kumar, 2011a). 

Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο ρψξεο έρνπλ μεθηλήζεη ηελ θαηαζθεπή λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ππνδνρήο θαη απνζήθεπζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

ελψ νη ήδε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο εθζπγρξνλίδνληαη θαη επεθηείλνληαη. Οη 
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θχξηνη πξνκεζεπηέο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 

είλαη απηή ηε ζηηγκή ην Καηάξ, ην Σξηληδάδ θαη ην Σνκπάγθν, ελψ ε Αιγεξία, 

ιφγσ ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζπλέβε ζε κία κεγάιε 

εγθαηάζηαζή ηεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ πνπ δηαζέηεη, έρεη δεη ηηο 

εμαγσγέο ηεο πξνο ηελ Δπξψπε λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη κε ηε Ννξβεγία, πνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο πνπ εκθάληζαλ δχν απφ 

ηα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο (Sleipner, Gullfaks 

South), δε κπνξεί πιένλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγνξά 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,  ζα παίμνπλ κειινληηθά θαη ηα θνηηάζκαηα ζρηζηνιηζηθνχ 

αεξίνπ πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζε εδάθε ηεο Πνισλίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο 

Οπγγαξίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, αλ θαη νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

βξίζθνληαη αθφκα ζε αξρηθά ζηάδηα (Kumar, 2011a). 

 

Γηάγξακκα 9: Οη θπξηόηεξνη εμαγσγείο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (mmt) (Kumar, 2011b) 

 

Γηα λα ζπλνςίζνπκε, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2008 (Global LNG 

Info), νη θπξηφηεξνη εμαγσγείο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην Καηάξ 

κε 30 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο εηεζίσο, ε Μαιαηζία κε 23 θαη ε 

Ηλδνλεζία κε 20, ελψ ζηνλ αληίπνδα νη θπξηφηεξνη εηζαγσγείο είλαη ε Ηαπσλία 

κε 70 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο εηεζίσο, ε Νφηηα Κνξέα κε 30 θαη ε 

Ηζπαλία κε 24 (Kumar, 2011b). Όπσο είλαη θαλεξφ, ηα ζηνηρεία απηά 
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δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα ησλ θπξηφηεξσλ εμαγσγέσλ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε αέξηα κνξθή, θαζψο ε Ρσζία, πνπ απνηειεί γηα παξάδεηγκα ηνλ 

θπξηφηεξν παξαγσγφ θπζηθνχ αεξίνπ, πξαγκαηνπνηεί ηηο εμαγσγέο ηηο ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ κεγάισλ αγσγψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηα εδάθε ηεο. Σν 

παξαθάησ δηάγξακκα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο πξνβιέςεηο γηα ην πψο ζα 

εμειηρζεί ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ηνπ LNG ηα επφκελα έηε, αλά πεξηνρή ηνπ 

παγθφζκηνπ ράξηε. 

 

 

Γηάγξακκα 10: Δμέιημε ησλ εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ LNG θαηά πεξηνρή (bcm/y) (Wood, 2012) 

 

3.3 ΟΗ ΤΠΟΓΟΜΔ LNG 

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην θπζηθφ αέξην 

κεηαθέξεηαη, είηε κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ πνπ ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο απφ φπνπ 

εμνξχζζεηαη κε ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαλαιψλεηαη, είηε κέζα ζε 

θξπνγφλεο δεμακελέο κέζσ πινίσλ, ηξαίλσλ θαη θνξηεγψλ. Γηα λα κπνξέζεη 

φκσο ην θπζηθφ αέξην λα απνζεθεπηεί ζηηο δεμακελέο απηέο, πξέπεη λα ππνζηεί 

θάπνηα επεμεξγαζία, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηνλ επθνιφηεξν ρεηξηζκφ ηνπ ζαλ 

θνξηίν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο δεμακελέο απηέο ην θπζηθφ αέξην ςχρεηαη 

ζηαδηαθά, ψζπνπ λα θηάζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζηνπο πεξίπνπ -162
ν
 Κειζίνπ, 

ζεξκνθξαζία θαηά νπνία ην θαχζηκν δηαηεξεί ηελ πγξή ηνπ κνξθή. Με ηε 

δηαδηθαζία απηή, ν φγθνο ηνπ θαπζίκνπ κεηψλεηαη θαηά 600 πεξίπνπ θνξέο, 
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γεγνλφο πνπ επλνεί ηε κεηαθνξά ηνπ κε ηα δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα, πνπ 

δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλεο κεηαθνξηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε έλαλ αγσγφ. 

Δπίζεο, ζηηο ελ ιφγσ δεμακελέο ην πγξνπνηεκέλν πιένλ θπζηθφ αέξην ηεξείηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο.  

 

 

Πίλαθαο 3: Σεξκαηηθνί ζηαζκνί πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ (www.globallnginfo.com) 

 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ απαηηείηαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πγξνπνίεζε, απνζήθεπζε, ππνδνρή θαη 

επαλακεηαηξνπή ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ αέξηα κνξθή. Γηα ηελ πγξνπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο φπσο 

είλαη ινγηθφ δηαζέηνπλ νη ρψξεο πνπ εμάγνπλ θπζηθφ αέξην. Πην αλαιπηηθά, 



- 42 - 

 

ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ηνπλίνπ 2014 (www.globallnginfo.com), 

απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ ηξηάληα ηξεηο (33) εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο 

(liquefaction plants) ζε είθνζη κία ρψξεο, ελψ βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή 

άιιεο δψδεθα (12) εγθαηαζηάζεηο θαη αθφκα είθνζη επηά (27) βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ επαλακεηαηξνπήο ηνπ 

LNG ζε αέξηα κνξθή (regasification terminals) είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο, 

θαζψο νη ζηαζκνί απηνί βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο πνπ εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην πνπ 

είλαη πεξηζζφηεξεο. Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ εθαηφλ έλαο (101) ζηαζκνί ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα ρψξεο παγθνζκίσο, ελψ είθνζη δχν (22) αθφκε 

βξίζθνληαη ππφ θαηαζθεπή. ε θάζε ζρεδίαζεο βξίζθνληαη αθφκα ζαξάληα 

ηέζζεξηο (44) ζηαζκνί. Δπίζεο, πιένλ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 

εγθαηληάζηεθε, φπσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή, θαη ε πξψηε πισηή 

εγθαηάζηαζε εμφξπμεο, πγξνπνίεζεο, απνζήθεπζεο θαη ηξνθνδφηεζεο LNG, 

ην γλσζηφ Prelude ηεο Shell, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν πινίν ζηνλ θφζκν. 

Ωζηφζν, ην ίδην απαξαίηεηεο είλαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 

ηνπ LNG, είηε πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεπηεί ην θαχζηκν, έσο φηνπ πξνθχςεη ε 

αλάγθε ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή π.ρ. γηα ηε ζέξκαλζε ζπηηηψλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, είηε έσο φηνπ θνξησζεί ζηα 

πινία κεηαθνξάο ηνπ. Μάιηζηα ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, νιφθιεξα θνξηία 

ελδέρεηαη λα θνξησζνχλ ή λα μεθνξησζνχλ απφ ηα πινία κεηαθνξάο ζηηο 

δεμακελέο απνζήθεπζεο. ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο, εθηφο απφ ην δήηεκα ηεο 

κφλσζήο ηνπο πνπ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη, 

φζν ην δπλαηφλ, ε εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο είλαη θαη ην ζέκα ηεο απνθπγήο επαθήο ηνπ θαπζίκνπ κε ην ηνίρσκα 

ηνπ πινίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνξηνεθθφξησζεο, θαζψο θάηη ηέηνην ζα 

πξνθαινχζε θζνξέο ζε απηφ, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο.  

http://www.globallnginfo.com/
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Πίλαθαο 4: Δγθαηαζηάζεηο επαλακεηαηξνπήο LNG ζε αέξηα κνξθή (www.globallndinfo.com) 

 

Να επηζεκαλζεί φηη, νη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απψιεηεο ιφγσ 

εμάηκηζεο αλέξρνληαη ζε 0,1% ηεο πνζφηεηαο ηνπ απνζεθεπκέλνπ θαπζίκνπ 

αλά εκέξα, δεδνκέλνπ φηη ε κφλσζε ησλ δεμακελψλ είλαη απνιχησο επαξθήο. 

ηα πινία κεηαθνξάο LNG, ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο επαλπγξνπνίεζεο ηνπ 
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θαπζίκνπ πνπ ράλεη ηελ πγξή ηνπ κνξθή θαη εμαηκίδεηαη ζηα αλψηεξα ζηάδηα 

ησλ δεμακελψλ (boil-off gas) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θηάλεη ζην 0,3% 

ηνπ εμαηκηδφκελνπ αεξίνπ (Kumar, 2011b). ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 

μεξάο, ην πγξνπνηεκέλα θπζηθφ αέξην απνζεθεχεηαη ζε δηπιψλ ηνηρσκάησλ 

κεηαιιηθέο δεμακελέο, αληίζηνηρεο κε απηέο ησλ πινίσλ, απφ αινπκίλην ή 

αηζάιηλεο κε επηθάιπςε ληθειίνπ ζην εζσηεξηθφ, θαιπκκέλεο πιήξσο απφ 

κνλσηηθφ πιηθφ θαη κε πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο εμσηεξηθά γηα ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, γηα απνζήθεπζε πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ηζηκεληέληεο δεμακελέο, πιήξσο ειεγκέλεο γηα ηε κφλσζε 

ηνπο. Σέινο, γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ φπσο είλαη θπζηθφ, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηδηθά δηακνξθσκέλνη ρψξνη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. Ωζηφζν, νη ππέξγεηεο δεμακελέο είλαη πην ειθπζηηθέο, ιφγσ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη πην εχθνιε ε αλίρλεπζε δηαξξνψλ ζε απηέο, αιιά θαη ε 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπο.  

Βέβαηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειφ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

δηαδηθαζία απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο απνηειεί έλα 

δήηεκα κε πνιιέο παξακέηξνπο πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε νη 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ. Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηφζν 

ξαγδαίεο, πνπ πνιιέο θνξέο αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο λα εγθαηαιείπνπλ αθφκα 

θαη έξγα, γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ νπνίσλ απαηηήζεθαλ ρξφληα εληαηηθήο 

δνπιεηάο θαη πνιιά ρξήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, πνιιέο εγθαηαζηάζεηο 

πγξνπνίεζεο ή ππνδνρήο ή ζηαζκνί επαλακεηαηξνπήο ηνπ LNG ζε αέξηα 

κνξθή, έκεηλαλ ζηα ραξηηά θαη ε θαηαζθεπή ηνπο κεηαηέζεθε ρξνληθά ή αθφκα 

θαη αθπξψζεθε (Wood, 2012). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθά πξφζθαηε αλαθάιπςε ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ 

αεξίνπ, νδήγεζε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο LNG πνπ ζρεδηάδνληαλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά λα παξακείλνπλ ζηα ζρέδηα. 

Δπίζεο, ε αλαθάιπςε απηή πξνθάιεζε αλαηαξαρή ζηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ, κε απνηέιεζκα ην εηζαγφκελν LNG λα παξακέλεη αληαγσληζηηθφ 

κνλάρα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρηαθψλ απμήζεσλ ηεο δήηεζεο, φηαλ δειαδή 

ππήξραλ κεγάιεο απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε ζπηηηψλ θαη άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. Σν γεγνλφο απηφ 
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θαηέζηεζε ηηο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ ζρεηηδφηαλ κε ην LNG 

αλαμηφπηζηεο, σο πξνο ην ελδερφκελν κηαο ζρεηηθά εχθνιεο απφζβεζήο ηνπο 

θαη θπζηθά νδήγεζε ζηε καηαίσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. Ωζηφζν, απηφ 

ζπλέβε θπξίσο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, γηαηί ελψ θνηηάζκαηα ζρηζηνιηζηθνχ 

αεξίνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, ζηηο πεξηνρέο 

απηέο νη δηαδηθαζίεο εμφξπμεο βξίζθνληαη ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα θαη νη 

ζπλζήθεο (πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί θαη απμεκέλνο αξηζκφο απαηηνχκελσλ 

γεσηξήζεσλ) δελ επηηξέπνπλ ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ ηνπίνπ ηεο αγνξάο 

(Wood, 2012). 

Δηδηθφηεξα, φηαλ ηα έξγα απηά πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε 

πεξηνρέο κε κεγάιεο πνιηηηθέο εληάζεηο (π.ρ. Βφξεηα Αθξηθή), νη επελδπηέο 

είλαη πνιχ πην επηθπιαθηηθνί ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Όπσο φια ηα 

άιια έξγα εληάζεσο θεθαιαίνπ, έηζη θαη νη ππνδνκέο LNG είλαη ζπλήζσο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο ζαλ έλα εμνινθιήξνπ έξγν (project finance). Απηή ε 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλεη ην δαλεηζκφ ρξεκάησλ ζηελ εηαηξεία 

πνπ είλαη ε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ, αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψλεη ην ρξένο κέζσ ησλ ρξεκαηνξνψλ πνπ 

ζα εηζέξρνληαη ζηελ εηαηξεία ζην δηάζηεκα απηφ. Σν επηηφθην δαλεηζκνχ 

θπζηθά εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο θπζηθά ηηο 

πξνυπνινγηζζείζεο ρξεκαηνξνέο, αιιά θαη ηηο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο. πλήζσο, ζε έξγα κε κεγάιε πνιηηηθή επηθηλδπλφηεηα, εθαξκφδεηαη 

ε ηαθηηθή ηεο δηαλνκήο ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο, ψζηε λα 

κεησζεί ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο ζπκκέηνρήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε 

λα είλαη πην δειεαζηηθή (Pierru, 2013). 

Σαπηφρξνλα, ε πξφζθαηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηχπνπ πινίνπ 

κεηαθνξάο LNG ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα λέεο επελδχζεηο ζην ρψξν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηήκνλεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ηεο ελέξγεηαο, πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ ζηελ αγνξά ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλα λέν ηχπν πινίνπ κεηαθνξάο LNG, ην 

νπνίν ζα εθνδηάδεηαη κε θαχζηκν απφ θάπνην ζηαζκφ πγξνπνίεζεο, επίγεην ή 

FLNG, θαη αθνχ ηειείσζεη ην ηαμίδη ηνπ ζην ιηκάλη ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ζα 

δηαζέηεη ηελ ηερλνινγία λα απνζπκπηέδεη ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ελ 

πισ θαη λα ην παξαδίδεη ζε αέξηα κνξθή ζπλδεφκελν απεπζείαο ζην δίθηπν 
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αγσγψλ δηαλνκήο ηεο πεξηνρήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δε ζα απαηηείηαη πιένλ ε 

δεκηνπξγία επίγεησλ ζηαζκψλ επαλακεηαηξνπήο ηνπ LNG ζε αέξηα κνξθή, 

ζηηο ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ην ελ ιφγσ θαχζηκν.  

Μέρξη πξφζθαηα, ηα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

έπξεπε λα παξαδίδνπλ ην θαχζηκν πνπ κεηέθεξαλ ζε θάπνην επίγεην ζηαζκφ, 

φπνπ ην θαχζηκν κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία επαλαθηνχζε ηελ αξρηθή ηνπ 

αέξηα κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκν γηα θαηαλάισζε. Ζ λέα απηή 

ηερλνινγία, ε νπνία είλαη ζρεηηθά θηελή θαη γξήγνξε ζηελ ηνπνζέηεζή ηεο, ζε 

ζρέζε κε ην θφζηνο θαη ην ρξφλν θαηαζθεπήο έλνο αληίζηνηρνπ επίγεηνπ 

ζηαζκνχ, ζα κεηψζεη ηηο επελδχζεηο ζε ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο θαη νη εηδηθνί 

ηζρπξίδνληαη φηη ζα επηθέξεη αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ωζηφζν, ε ηερλνινγία απηή έρεη ην κεηνλέθηεκα ηνπ 

ρακειφηεξνπ ξπζκνχ επαλαεξηνπνίεζεο ηνπ LNG, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κίαο επίγεηαο εγθαηάζηαζεο.  Ήδε εηαηξείεο φπσο ε “Excelerate Energy” θαη ε 

“Hoegh LNG” έρνπλ αλαπηχμεη εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

λέα απηή ηερλνινγία ζηα LNG carriers (Sonmez, 2013). 

 

3.4 ΠΛΟΗΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ LNG ΓΗΑ ΠΡΟΩΖ  

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην LNG ρξεζηκνπνηείηαη 

ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα γηα ηελ πξφσζε ησλ πινίσλ πνπ ην κεηαθέξνπλ 

(LNG carriers) κε ηελ εθκεηάιιεπζε θπξίσο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

ράλεη ηελ πγξή ηνπ κνξθή κέζα ζηηο θξπνγφλεο δεμακελέο θαη εμαηκίδεηαη ζηα 

αλψηεξα ζηάδηα ησλ δεμακελψλ απηψλ (boil-off gas). Ωζηφζν, ην κεγάιν 

δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηηο κέξεο καο, είλαη εάλ ε ρξήζε ηνπ θαπζίκνπ απηνχ 

κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηχπνπο πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ 

νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

λαπηηιία. Δπίζεο, πξνθχπηεη ην δίιεκκα ηεο δπλαηφηεηαο απφζβεζεο ή κε ηνπ 

θφζηνπο ρηηζίκαηνο ελφο αθξηβφηεξνπ πινίνπ πνπ ρξεζηκνπνίεη LNG γηα 

πξφσζε, έλαληη ελφο άιινπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο πινίνπ πνπ παξαδνζηαθά 

θαηαλαιψλεη δηάθνξα παξάγσγα πεηξειαίνπ. Έλα δεχηεξν δίιιεκα είλαη απηφ 

ηεο δπλαηφηεηαο ή κε απφζβεζεο κηαο ηπρφλ κεηαζθεπήο ησλ κεραλψλ θαη 

ησλ δεμακελψλ ελφο παξαδνζηαθνχ δεμακελφπινηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
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κεηαηξαπεί ζε πινίν κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Acciaro, 

2014). 

Δίλαη απφιπηα ινγηθφ λα αλακέλνπκε φηη κία επέλδπζε ηέηνηνπ 

κεγέζνπο ζα απέδηδε θαιχηεξα ζε πινία πνπ πεξλάλε ηνλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

ρξφλν ζε πεξηνρέο πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ECAs), 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πινία κεηαθνξάο απηνθηλήησλ (Roll-on/Roll-off 

Ships), ηα κηθξνχ κεγέζνπο δεμακελφπινηα (handysize tankers), αιιά θαη ηα 

θξνπαδηεξφπινηα απνηεινχλ ηνπο ηδαληθνχο ηχπνπο πινίσλ, πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο επέλδπζε, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο νη ηξεηο απηνί ηχπνη πινίσλ μνδεχνπλ κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ πξναλαθέξακε. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

βέβαηα θαη κε κηθξφηεξα πινία, ηα νπνία θηλνχληαη ζπλέρεηα ζε πεξηνρέο 

πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ, φπσο νη θνξηεγίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

μεθφξησκα (lightering) ησλ κεγάισλ θνξηεγψλ πινίσλ, ηα πινία πνπ 

εθηεινχλ βπζνθνξήζεηο ζηα ιηκάληα θαη ινηπά βνεζεηηθά πινία. 

Βέβαηα, γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο ζα πξέπεη λα αλαιχζνπκε 

πεξηζζφηεξν ην θφζηνο κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεηαζθεπήο ελφο πινίνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην γηα ηελ πξφσζε ηνπ, ζα πξέπεη 

αξρηθά λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθάθνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ελζσκαησζεί ε βαζηθή δεμακελή ρξήζεο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Κάηη ηέηνην είλαη απνιχησο απαξαίηεην, θαζψο νη ηππηθέο δεμακελέο LNG 

είλαη ζαθέζηαηα κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο παξαδνζηαθέο δεμακελέο 

πεηξειαίνπ, νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ επθνιφηεξα ζηελ ηππηθή δνκή ελφο πινίνπ. 

Ζ απνζήθεπζε ηνπ LNG απαηηεί επηπξφζζεην ρψξν, θαζψο ην θπζηθφ αέξην 

ζηελ πγξή ηνπ κνξθή θαηαιακβάλεη ιίγν παξαπάλσ απφ ην δηπιάζην ζε φγθν, 

ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πξντφλ πεηξειαίνπ.  

Δπηπιένλ, νη απαηηήζεηο αζθαιείαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηνπνζέηεζε κίαο δεμακελήο απνζήθεπζεο LNG. Σν 

γλσζηφηεξν παξάδεηγκα κεηαζθεπήο πινίνπ, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί γηα 

πξφσζε ην ελ ιφγσ θαχζηκν, είλαη ην “Μ/V Bit Viking”. Γηα ηνπο αλσηέξσ 

ιφγνπο, ε είζνδνο πεξηζζφηεξσλ πινίσλ ζην ρψξν ηνπ LNG ελδείθλπηαη 

θπξίσο γηα λεφηεπθηα πινία, θαζψο ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην 
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θφζηνο ησλ κεηαζθεπψλ είλαη αλαινγηθά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

ηεο θαηαζθεπήο ελφο λένπ ζθάθνπο (Burel, 2013). 

Μάιηζηα, ν Burel πξνέβε θαη ζε κία ζρεηηθή έξεπλα γηα ην ρξφλν 

απφζβεζεο κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο θαηά ην ρηίζηκν έλα κηθξνχ ζε κέγεζνο 

δεμακελφπινηνπ (handysize tanker), βαζηδφκελνο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηα ηαμίδηα απηνχ ηνπ ηχπνπ πινίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά έιαβε ππφςε ην 

θφζηνο ηνπνζέηεζεο ησλ κεραλψλ πξφσζεο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ηνπ 2013 αλεξρφηαλ ζε 13 εθαηνκκχξηα επξψ γηα κεραλέο θαχζεο LNG θαη ζε 

3 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηηο αληίζηνηρεο πεηξειαίνπ. Έπεηηα, πξνρψξεζε 

ππνινγίδνληαο ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ ζε ηεηξαθφζηα (400) επξψ αλά ηφλν 

γηα ην LNG, ζε επηαθφζηα εμήληα (760) επξψ αλά ηφλν γηα ην MDO, ζε 

πεληαθφζηα είθνζη νρηψ (528) επξψ αλά ηφλν γηα ην HFO, κε κία εηήζηα 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ θαηά 2,5%.  

Δπηπξφζζεηα, ππνινγίδνληαο ην θφζηνο ζπληήξεζεο ζε 2,5 

εθαηνκκχξηα επξψ αλά kWh γηα ην LNG θαη ζε 3,5 εθαηνκκχξηα επξψ αλά 

kWh γηα ηα MDO/HFO, θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε 

5% κε πεξίνδν απνπιεξσκήο ηα 5 έηε ρσξίο ππνιεηκκαηηθή αμία, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη, γηα ηνλ ελ ιφγσ ηχπν πινίνπ ε επέλδπζε απηή κπνξεί λα 

αξρίζεη λα απνδίδεη θέξδε απφ ηελ έλαξμε ηνπ 4
νπ

 θηφιαο έηνπο. Γειαδή, κε 

ηελ έλαξμε ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο κεηά ηελ επέλδπζε απηή ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ ζα είλαη θεξδνθφξα, γεγνλφο ην νπνίν είλαη πνιχ ζπάλην γηα κία ηφζν 

κεγάιε επέλδπζε. Σέινο, έιαβε ππφςε κία πηζαλή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ LNG. 

Αλ ε ηηκή ηνπ θηάζεη ζηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ HFO, ε πεξίνδνο απφδνζεο 

θεξδψλ ηεο επέλδπζεο απμάλεηαη θαηά κία πεληαεηία, ελψ αθφκα θαη αλ ε ηηκή 

ηνπ LNG αλέξζεη ζην 120% ηεο ηηκήο ηνπ HFO, ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

απφδνζεο θεξδψλ απφ ηελ επέλδπζε απμάλεηαη κνλάρα θαηά 8 ρξφληα ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ. Έλαο αληίζηνηρνο ππνινγηζκφο ζε πεξίπησζε 

κεηαζθεπήο ελφο πινίνπ είλαη πνιχ πην δχζθνινο, ιφγσ ησλ πνιιψλ 

παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθήο ε απνδνηηθφηεηα κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο. Έλα 

ηέηνην ζέκα είλαη θαη ε δηαζεζηκφηεηα ρξήζεο ηνπ LNG. Σελ παξνχζα ζηηγκή, 

νη ππνδνκέο γηα ηνλ εθνδηαζκφ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα πινία 

κεηαθνξάο ηνπ θαη ηα ινηπά πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ελ ιφγσ θαχζηκν γηα 
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πξφσζε είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ησλ πξντφλησλ απηνχ. Σν γεγνλφο απηφ πεξηνξίδεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηέηνησλ 

πινίσλ αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ ησλ ηαμηδηψλ ηνπο, θαζψο απαηηείηαη ηα 

πινία λα δηέξρνληαη απφ ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαη απηφ είλαη έλα δήηεκα, 

ην νπνίν ρξήδεη άκεζεο αιιαγήο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ LNG σο λαπηηιηαθφ 

θαχζηκν. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ηα πινία απαηηείηαη λα θάλνπλ κεγάιεο 

παξαθάκςεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλεθνδηαζηνχλ κε θαχζηκα. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη πξνθαλήο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ζηαζκψλ αλεθνδηαζκνχ LNG δίπια 

ζηνπο αληίζηνηρνπο πεηξειαίνπ, ψζηε λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκν γηα 

ηα πινία πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ, θαη λα κελ έρνπλ ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκα 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην γηα ηελ πξφσζή 

ηνπο (Burel, 2013). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, κία ελδερφκελε αχμεζε ησλ πεξηνρψλ 

πεξηνξηζκέλσλ εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (π.ρ. έληαμε ηεο Μεζνγείνπ 

ζηηο ECAs) ζα απνηεινχζε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αχμεζε ησλ πινίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ LNG, ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ πνζνζηψλ 

κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ αλσηέξσ αεξίσλ, πνπ επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε 

ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ, θαζψο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ηνπ έλαληη ησλ 

θαζαξφηεξσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ, φπσο αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζα νδεγήζεη θαη ε απνδνρή απφ ην 

ζχλνιν ησλ θξαηψλ θαη ησλ ιηκεληθψλ ηνπο αξρψλ, ηεο ρξήζεο LNG ζηηο 

πεξηνρέο επζχλεο ηνπο, θαζψο κέρξη ζηηγκήο απηή δελ επηηξέπεηαη ζε φια ηα 

ιηκάληα ηνπ πιαλήηε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε κία ακθηζβήηεζε, σο 

πξνο ηελ αζθαιή θχζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ σο θαχζηκν γηα 

ηελ πξφσζε ησλ πινίσλ. Θεσξείηαη βέβαην, πσο ε αλαγλψξηζε ηεο ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο ηνπ θαπζίκνπ ζα έξζεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη έθδνζε ηνπ 

δηεζλνχο θψδηθα γηα ηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφσζή ηνπο LNG 

(International Gas-Fuelled Ships Code ή απιά IGF Code), ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζηα ηειηθά ηνπ ζηάδηα θαη αλακέλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ εηψλ (Acciaro, 

2014). 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013, απφ ηα θνξηεγά πινία ηνπ παγθφζκηνπ 

ζηφινπ κφλν ηξηάληα ηέζζεξα (34) ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ πξφσζή ηνπο 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην, ελψ κέρξη ην 2015 αλακέλεηαη λα πξνζηεζνχλ 

ζηελ θαηεγνξία απηή αθφκα ηξηάληα έλα (31) πινία. Ζ θαηεγνξία απηή δελ 
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ζπκπεξηιακβάλεη ηα πινία κεηαθνξάο ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ (LNG carriers), 

νχηε θαη ηα πινία πνπ πιένπλ ζε ιίκλεο θαη πνηάκηα. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πινία απηά βξίζθνληαη ζηε Ννξβεγία, θαη πξφθεηηαη γηα πεξίπνπ είθνζη (20) 

κηθξά θέξηκπνη ηα νπνία δηαζρίδνπλ ηα Ννξβεγηθά θηφξδ. Μάιηζηα, ην “M/V 

Viking Lady” είλαη έλα απφ απηά ηα πινία, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί LNG, φρη 

κνλάρα γηα ηελ πξφσζή ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, κέζσ ησλ ειεθηξνκεραλψλ ηνπ. Άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ην 

“M/F Bergensfjord”, ην νπνίν έρεη κήθνο εθαηφλ είθνζη ελλέα κέηξσλ θαη 

κπνξεί λα κεηαθέξεη δηαθφζηα δψδεθα απηνθίλεηα θαη πεληαθφζηνπο νγδφληα 

επηά επηβάηεο. 

 

3.5 ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ 

 ηηο κέξεο καο, ιφγσ ησλ κεγάισλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη ηεο 

ζπλεπαθφινπζεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο, ηα απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ 

πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά θαη φπσο είλαη ινγηθφ αλαδεηνχληαη λέα θνηηάζκαηα 

ζε πην δχζβαηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θπζηθά θαη κε ην θπζηθφ αέξην. Μάιηζηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ 

αλαθαιπθζεί πνιιά θαη κεγάια θνηηάζκαηα ζε πεξηνρέο ησλ σθεαλψλ κε πνιχ 

κεγάια βάζε ή ζηηο πεξηνρέο θνληά ζηνπο πφινπο, φπνπ γηα ηελ εμφξπμε ηνπο 

απαηηνχληαη ρξφληα ζθιεξήο πξνεηνηκαζίαο θαη έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ 240 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα απφ ηα 

παγθφζκηα απνζέκαηα ζε θπζηθφ αέξην βξίζθνληαη ζε ππνζαιάζζηα 

θνηηάζκαηα θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ ζε κεγάια βάζε. Ο αξηζκφο 

απηφο απνηειεί θπζηθά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ, 

πνπ φπσο είλαη θπζηθφ δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπην. 

 Παξαδνζηαθά, ην θπζηθφ αέξην απφ ηα ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα 

κεηαθέξεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζηε μεξά γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία , ψζηε λα 

ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή, κέζσ ελφο δηθηχνπ 

αγσγψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα είλαη αληηνηθνλνκηθή, θαζψο κηα 

παξαδνζηαθή εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο ζηε μεξά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απαηηεί δχν θαηαζθεπέο, κία ζηε μεξά θαη κία 

ζηε ζάιαζζα (πιαηθφξκα εμφξπμεο). ην πξφβιεκα απηφ ήξζε λα δψζεη ηε 

ιχζε ην έξγν ηεο παξάθηηαο επηπιένπζαο εγθαηάζηαζεο πγξνπνηεκέλνπ 
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θπζηθνχ αεξίνπ ή offshore floating liquefied natural gas (FLNG), φπσο είλαη 

επξέσο γλσζηφ.  

Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν, ην νπνίν ελζσκαηψλεη φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη κεηαηξνπήο ηνπ ζε πγξνπνηεκέλν 

θπζηθφ αέξην ζε κία κφλν εγθαηάζηαζε. Μάιηζηα, ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία ηέηνηα εγθαηάζηαζε απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν 

έξγν, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ πνπ δηαζέηεη, θαζψο θαη ηνπ αθηιφμελνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί. Ζ 

ηδαληθή ηερλνινγία είλαη απηή πνπ θαηαιακβάλεη φζν κηθξφηεξν, θαηά ην 

δπλαηφ, ρψξν θαη έρεη φζν κεγαιχηεξε, θαηά ην δπλαηφλ, απφδνζε.  

  

ρήκα 2: Σν πξώην FLNG πινίν (Prelude) (www.shell.com) 

   

Ζ ηερλνινγία πνπ έρεη επηθξαηήζεη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο είλαη 

απηή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ κεηθηνχ εληαίνπ ςπθηηθνχ ή modified single mixed 

refrigerant (MSMR), ε νπνία ζπλδπάδεη ην ζπκπαγέο κέγεζνο κε ηελ πςειή 

απφδνζε ηεο δηπιήο δηαδηθαζίαο ςχμεο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία απηή 

ζπλδπάδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο δηαδηθαζίαο πγξνπνίεζεο κε απηή ηεο 

εμσηεξηθήο ςχμεο, πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλα πνζνζηφ απφ ην ςπρξφ πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε πνπ απαηηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο 

θαη απνζήθεπζεο ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε ρψξν (Huslin, 2014). 

Βέβαηα, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, νη πισηέο απηέο 

εγθαηαζηάζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ αθηιφμελνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο ζε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ ηελ 

πιεζηέζηεξε αθηή. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα έρεη ππάξρεη αληίζηνηρε 

πξφβιεςε θαηά ηε ζρεδίαζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, νη νπνίνη νθείινληαη 

θπξίσο ζηνλ άλεκν, ηα θχκαηα θαη ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα. Μάιηζηα, ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο κεγάινπ ελεξγεηαθνχ ελδηαθέξνληνο νη θίλδπλνη απηνί 

κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςεινί (π.ρ. νη ηπθψλεο ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ). 

Σν γεγνλφο απηφ, πεξηπιέθεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο 

εγθαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κία εγθαηάζηαζε πνπ πξφθεηηαη 

λα είλαη αγθπξνβνιεκέλε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εληφο ηεο ζάιαζζαο 

θαη λα εθνδηάδεη ηα πινία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα 

δέλνπλ πάλσ ηεο.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζαιάζζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κία 

ηέηνηα πισηή εγθαηάζηαζε έγηλε απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν ζε 

ζπλεξγαζία κε θάπνηεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ. Ζ κειέηε απηή αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε κίαο πισηήο εγθαηάζηαζεο εμφξπμεο, πγξνπνίεζεο, απνζήθεπζεο, 

αιιά θαη επαλακεηαηξνπήο ηνπ LNG ζε αέξηα κνξθή κε ηελ νλνκαζία ¨GIFT 

project¨. Ζ εγθαηάζηαζε απηή ζα είλαη αγθπξνβνιεκέλε κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο πξφζδεζεο ζε έλαλ πισηφ ππξγίζθν, ψζηε λα ππάξρεη ε 

απαξαίηεηε επειημία θηλήζεσλ πνπ απαηηείηαη, θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ηηο αζθνχκελεο πηέζεηο απφ ηνλ άλεκν, ηα θχκαηα θαη ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα.  

Σαπηφρξνλα, φηαλ ην χςνο ησλ θπκάησλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 1,25 

κέηξα (κέγηζην επηηξεπφκελν φξην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ξπκνπιθψλ 

πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφζδεζε ησλ πινίσλ κεηαθνξάο LNG επί ηεο 

εγθαηάζηαζεο) θαη κηθξφηεξν απφ 2,5 κέηξα (κέγηζην επηηξεπφκελν φξην γηα 

ηελ δηαδηθαζία εθθφξησζεο) ε εγθαηάζηαζε απηή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηηο 

επηπξφζζεηεο πιατλέο πξνπέιεο πνπ δηαζέηεη ζηελ πξχκλε ηεο (stern thrusters) 
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λα θηλείηαη ζε κία ινμή γσλία σο πξνο ηελ θίλεζε ηεο ζάιαζζαο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ λα ιεηηνπξγεί ζαλ θπκαηνζξαχζηεο, επηηξέπνληαο ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ ξπκνπιθψλ. Δπηπιένλ, γηα λα κεησζεί ην κέγεζνο ησλ 

θηλήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα δεχγνο πιατλψλ 

πηεξχγησλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηα νπνία απμάλνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ πδξνδπλακηθή ηνπ ζθάθνπο θαη επλννχλ ηελ αδξάλεηα 

απηνχ (Boulougouris, 2008). 

  Οπζηαζηηθά, νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε 

αλαδήηεζε ηεο απνδνηηθφηεξεο ιχζεο γηα ηε κείσζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, ηε κείσζε ηεο αλφδνπ ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο ζηα 

πιατλά ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πιατλψλ 

πηεξπγίσλ, ψζηε λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηα πινία πνπ παξαβάινπλ 

επί ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα κεησζεί ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο. Δπίζεο, 

ζηνρεχεη ζηε κείσζε ησλ θνξηίσλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηνλ θπκαηηζκφ ηνπ 

ζθάθνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο ζρεδίαζεο 

ελφο ηφζν κεγάινπ θαη αθξηβνχ έξγνπ είλαη ηέηνηα, πνπ απαηηεί ην 

ζπλππνινγηζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ηνλ επηκέξνπο ππνινγηζκφ 

άιισλ ηνπηθψλ παξακέηξσλ, φπσο θπζηθά θαη ησλ ηδηαίηεξσλ πξνηηκήζεσλ 

απφ πιεπξάο ησλ επελδπηψλ (Boulougouris, 2008). 

 Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ζε έλα FLNG έξγν, είλαη ν 

θαζνξηζκφο ηεο δηάηαμεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζδεζεο ησλ πινίσλ 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ επί ηεο πισηήο εγθαηάζηαζεο. Οη 

έσο ηψξα κειέηεο θάλνπλ ιφγν γηα δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ο πξψηνο 

αθνξά ηελ δηάηαμε εθ ελφο δπγνχ, δειαδή ην έλα πίζσ απφ ην άιιν, φπνπ ην 

πινίν κεηαθνξάο πξνβιέπεηαη λα αγθπξνβνιεί θαη λα δέλεη κε ηελ πιψξε ηνπ 

ζηελ πξχκλε ηνπ αληίζηνηρνπ FLNG πινίνπ. Ζ δηάηαμε απηή είλαη ζπλήζεο 

θαη αζθαιήο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ πεηξειαίνπ απφ πισηέο 

δεμακελέο ζηα δεμακελφπινηα. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εθνδηαζκνχ κε 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ιφγσ ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηηο γξακκέο ξνήο, θαζψο θαη πνιιψλ 

άιισλ παξαγφλησλ.  

ηε δηάηαμε απηή, ε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν πινίσλ, ψζηε λα ππάξρεη κία 

πεξηνξηζκέλε κελ, αιιά άθξσο απαξαίηεηε δε, επειημία θηλήζεσλ κεηαμχ ησλ 
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δχν ζθαθψλ. εκαληηθφο επίζεο είλαη θαη ν ηξφπνο πξφζδεζεο ζε κία ηέηνηα 

δηάηαμε. Γχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πξφζδεζεο εμεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξηζηεί πνηα κέζνδνο είλαη ε θαηάιιειε ζε θάζε πεξίπησζε, κε βάζε ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κίαο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ πξφζδεζε κε 

έλα ζπξκαηφζρνηλν, ην νπνίν ζα ελψλεη ηελ πιψξε ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο 

LNG κε ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο πξχκλεο ηεο πισηήο εγθαηάζηαζεο, ελψ ζηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε ε πξφζδεζε ζα γίλεηαη κε δχν ζπξκαηφζρνηλα πνπ ζα 

μεθηλνχλ απφ ηελ πιψξε ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο LNG θαη ζα θαηαιήγνπλ ζηα 

δχν αθξαία ζεκεία ηεο πξχκλεο ηνπ FLNG πινίνπ.  

 

 

ρήκα 3: Δθ ελόο δπγνύ δηάηαμε γηα ηηο κεζόδνπο πξόζδεζεο κε δηπιό θαη κνλό ζπξκαηόζρνηλν 

(Zhao, 2013) 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο “νπξάο ηνπ 

ςαξηνχ”, δειαδή ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ησλ πινίσλ κεηαθνξάο γχξσ απφ 

ην ζεκείν πξφζδεζεο ηνπο ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ. Δχινγα κπνξεί θαλείο λα 

αληηιεθζεί, φηη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε θίλεζε απηή πεξηνξίδεηαη θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ε κέζνδνο πξφζδεζεο απηή είλαη ηδαληθή γηα πεξηνρέο κε αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα, θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλνληαη νη δχν απηέο κέζνδνη πξφζδεζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δηάηαμεο εθ ελφο δπγνχ, φπνπ ην πινίν κεηαθνξάο 
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πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλν θαη δεκέλν ζηελ 

πξχκλε ηνπ FLNG πινίνπ δεκηνπξγψληαο κία λνεηή επζεία γξακκή κεηαμχ 

ηνπο (Zhao, 2013). 

Ζ δεχηεξε δηάηαμε αθνξά ζηελ παξαβνιή ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο LNG 

επί ηνπ αληίζηνηρνπ FLNG πινίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε δειαδή κία 

“πιεπξά κε πιεπξά” ή “side by side” δηάηαμε, φπνπ ε πξφζδεζε ησλ δχν 

πινίσλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη κε ζπξκαηφζρνηλα, ηα νπνία ελψλνπλ ηελ πξχκλε 

θαη ηελ πιψξε, αιιά θαη ινηπά ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο LNG 

κε ηα αληίζηνηρα θνληηλφηεξα ζε απηά ζεκεία ηεο πισηήο εγθαηάζηαζεο. 

Δπηβνεζεηηθφ ξφιν έρνπλ θαη θάπνηνη εηδηθνί πξνθπιαθηήξεο, νη νπνίνη 

ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πινίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ην 

ελδερφκελν θάπνηαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπο, ιεηηνπξγψληαο ζαλ καμηιάξη 

πνπ απνξξνθά ηηο πηέζεηο θαη ηνπο θξαδαζκνχο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα 

ζηα δχν πινία θαη πνπ ηα σζνχλ λα πιεζηάζνπλ ην έλα κε ην άιιν. 

Οπζηαζηηθά, πξνζδίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε δηάηαμε απηή, ψζηε ηα δχν πινία 

λα θηλνχληαη ζαλ έλα εληαίν ζψκα ζην λεξφ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ 

αζθάιεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ εθνδηαζκνχ. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

εκθαλίδεηαη ε δηάηαμε απηή κε ηε ρξήζε νρηψ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ηεζζάξσλ 

πξνθπιαθηήξσλ γηα ηελ πξφζδεζε ησλ δχν πινίσλ (Zhao, 2014). 

  

 

ρήκα 4: Παξάιιειε ή πιεπξά κε πιεπξά δηάηαμε πξόζδεζεο (Zhao, 2014) 
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Ωζηφζν, θαη ζε απηήλ ηε δηάηαμε ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε πδξνδπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν πινίσλ, ε νπνία ιακβάλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, 

ιφγσ ηεο κεγάιεο γεηηλίαζεο ησλ δχν ζθαθψλ θαη ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα ζπξκαηφζρνηλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξφζδεζε ησλ δχν πινίσλ κέρξη θαη 39,7%. ε θάπνηεο κειέηεο γχξσ απφ ηε 

κείσζε απηήο ηελ αιιειεπίδξαζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπνζέηεζε ελφο 

άθακπηνπ θαιχκκαηνο ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα κεηαμχ ησλ δχν πινίσλ, κε 

ζθνπφ λα εκπνδίζεη ηε κεγάιε θπκαηνεηδή ηαιάλησζε πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ δχν ζθαθψλ ζε κία παξάιιειε δηάηαμε (Zhao, 2012). 

 

3.6 PRELUDE 

Αλ θαη πνιιέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ηεο ελέξγεηαο, είηε κφλεο ηνπο, είηε 

ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ζρεδηάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηφζν κεγάισλ 

επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε πξψηε πνπ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη έλα 

ηέηνηνπ κεγέζνπο έξγν είλαη ε Shell, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ FLNG 

πινίνπ, κε ηελ νλνκαζία Prelude. Σν πινίν απηφ έθαλε ην παξζεληθφ ηνπ 

ηαμίδη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 γηα λα αγθπξνβνιήζεη, φπσο αλαθέξακε ζηελ 

εηζαγσγή, ζε κία ζαιάζζηα ιεθάλε 475 ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθά απφ ην 

Μπξνπκ ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πινίν κήθνπο 

ηεηξαθνζίσλ νγδφληα νρηψ (488) κέηξσλ, θαη πιάηνπο εβδνκήληα ηεζζάξσλ 

(74) κέηξσλ, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηo λαππεγείo “Samsung Heavy 

Industries” ηεο Νφηηαο Κνξέαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηήξθεζε ιίγν πεξηζζφηεξν 

απφ έλαλ ρξφλν, ην νπνίν απνηειεί ρξφλν ξεθφξ γηα έλα πινίν ηέηνηνπ 

κεγέζνπο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε αλαιπηέο ην θφζηνο ηνπ ππνινγίδεηαη 

αλάκεζα ζε 10,8 θαη 12,6 δηζεθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα.  

Απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πισηή εγθαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

πνηέ θαη πηζηεχεηαη φηη ζα βνεζήζεη πνιχ ζηελ εμφξπμε λέσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Τπνινγίδεηαη φηη ζα παξάγεη εηεζίσο 3,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG), 1,3 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ζπκπηεζκέλνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ (CNG) θαη 0,4 εθαηνκκχξηα ηφλνπο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ 

πεηξειαίνπ (LPG) θαη ζα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο 
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απμαλφκελεο δήηεζεο γηα ηα αλσηέξσ θαχζηκα. Σν Prelude θαη νη κεηέπεηηα 

απφγνλνη ηνπ, ζα επηηξέςνπλ ζηε Shell θαη ζε φζεο άιιεο εηαηξείεο 

επηρεηξήζνπλ αληίζηνηρα έξγα, λα εμνξχζζνπλ θπζηθφ αέξην κέζα ζηε 

ζάιαζζα, λα ην κεηαηξέπνπλ ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ελ πισ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ην κεηαθνξηψλνπλ απεπζείαο ζηα πινία κεηαθνξάο LNG, ηα 

νπνία ζα ην κεηαθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο.  

Θα δψζνπλ δειαδή ζηηο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ ηε δπλαηφηεηα, λα 

εθκεηαιιεπηνχλ αθφκα θαη ηα πην απνκαθξπζκέλα απφ ηελ αθηή θνηηάζκαηα 

θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ νπνίσλ ε ζχλδεζε κε κία επίγεηα εγθαηάζηαζε 

πγξνπνίεζεο δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. Ζ νηθνλνκηθή δσή ελφο ηέηνηνπ 

έξγνπ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα είθνζη πέληε έηε, φπσο είλαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Prelude. Δπηπιένλ, ππάξρεη πξφβιεςε, ψζηε ην ελ ιφγσ πινίν 

λα αληέρεη θάησ απφ πνιχ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

Prelude κπνξεί λα αληέμεη κέρξη θαη θπθιψλα θαηεγνξίαο 5 (www.shell.com).   

 

 

ρήκα 5: ύγθξηζε ηνπ κήθνπο ηνπ Prelude κε ην ύςνο δηαθόξσλ δηάζεκσλ θαηαζθεπώλ. 

  

Οη απνζεθεπηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Prelude είλαη φπσο είλαη θπζηθφ 

ηδηαίηεξα κεγάιεο θαη αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ εθαηφλ εβδνκήληα πέληε (175) 

πηζίλεο Οιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ. Μάιηζηα, ηα ηνηρψκαηα ησλ δεμακελψλ 

απηψλ είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληέρνπλ ηνπο 

θξαδαζκνχο απφ ηελ θίλεζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ εληφο απηψλ, 
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ζε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ ηνπ 

εθηφπηζκα ζε πιήξε θφξην ππνινγίδεηαη ζε εμαθφζηεο ρηιηάδεο ηφλνπο. Αλ θαη 

πξφθεηηαη γηα κία ηφζν κεγάιε πισηή εγθαηάζηαζε, ην κέγεζφο ηνπ δε 

μεπεξλά νχηε ην 25% ηνπ κεγέζνπο κίαο αληίζηνηρεο παξαγσγηθφηεηαο 

επίγεηαο εγθαηάζηαζεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ (www.shell.com).   

Ζ ηερλνινγία πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν απηφ είλαη αληίζηνηρε 

κε απηή κηαο επίγεηαο εγθαηάζηαζεο κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο πνπ 

απαηηνχληαη, ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην αθηιφμελν ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ. Δπίζεο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη εηδηθέο αληιίεο γηα ηελ 

πξφζιεςε ζαιαζζίνπ χδαηνο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηε 

ςχμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία πγξνπνίεζεο ηνπ. Σαπηφρξνλα, 

δηαζέηεη δχν βξαρίνλεο γηα ηε δηαδηθαζία εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ κεηαθνξάο 

LNG, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ, θαζψο γηα ηε 

δηαδηθαζία απηή έρεη επηιερζεί σο ηδαληθφηεξε ε παξάιιειε δηάηαμε κεηαμχ 

ησλ δχν πινίσλ, φπσο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

(www.shell.com).   

Δίλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη, ηα νθέιε απφ έλα ηφζν κεγάιν 

έξγν είλαη πνιιαπιά. Τπνινγίδεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ ηξηαθφζηεο 

πελήληα άκεζα θαη εμαθφζηεο πελήληα έκκεζα  ζπλδεδεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ζπλδξάκεη ζεκαληηθά ζηα έζνδα ηεο Απζηξαιίαο, κέζσ ηεο 

πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ θφξσλ, ελψ ζα δεκηνπξγήζεη πεξαηηέξσ επθαηξίεο γηα 

αλάπηπμε λέσλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε 

Απζηξαιηαλή Κπβέξλεζε παξαρψξεζε ηελ πεξηβαιινληηθή έγθξηζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ην Ννέκβξην ηνπ 2010. Μάιηζηα, ζην 

έξγν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά πνιχ ιηγφηεξα πιηθά, ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, γηα κία 

αληίζηνηρεο παξαγσγηθφηεηαο επίγεηα εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο, θαζψο θαη 

ηε ζαιάζζηα εμέδξα εμφξπμεο, αιιά θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε κέζσ ελφο 

αγσγνχ. Σαπηφρξνλα, ε επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε θνληηλφηεξν 

ζεκείν ζε ζρέζε κε ην πεγάδη εμφξπμεο ηνπ, κεηψλεη δξαζηηθά ην ελδερφκελν 

ξχπαλζεο ή αθφκα θαη θαηαζηξνθήο ηνπ ηδηαηηέξσο επαίζζεηνπ παξάθηηνπ 

πεξηβάιινληνο (www.pumpindustryanalyst.com, Oct 2009). 

Σν έξγν απηφ νπζηαζηηθά αλήθεη ζε κία θνηλνπξαμία εηαηξεηψλ, φπνπ ε 

Shell απνηειεί ην βαζηθφ κέηνρν. ηελ θνηλνπξαμία απηή ζπκκεηέρνπλ ε Inpex 

http://www.pumpindustryanalyst.com/
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κε 17,5%, ε Kogas κε 10% θαη ε Opic κε 5%. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ, ε ελ ιφγσ θνηλνπξαμία είρε ζαλ ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο ηηο εηαηξείεο 

Technip θαη Samsung Heavy Industries (Technip Samsung Consortium). Απηή 

ηε ζηηγκή, θαη άιιεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ εηνηκάδνπλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε 

ζην FLNG Prelude Project ηεο Shell. Ζ Petronas ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Technip θαη ηελ Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering εηνηκάδνπλ ην 

δηθφ ηνπο πισηφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξνπνίεζεο, ν νπνίνο ζρεδηάδεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζηε Μαιαηζία. Ζ Petrobras ζρεδηάδεη ηε δηθή ηεο εγθαηάζηαζε 

γηα λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζηελ ιεθάλε άληνο ηεο Βξαδηιίαο. Ζ Ηαπσληθή Inpex 

αληίζηνηρα ζρεδηάδεη ηε δηθή ηεο, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηηάζκαηνο 

Abadi ζηε ζάιαζζα Σηκφξ κεηαμχ Ηλδνλεζίαο θαη Απζηξαιίαο. Δπίζεο, ε 

Exxon Mobil Corp θαη ε Chevron θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην 

ζρεδηαζκφ ησλ δηθψλ ηνπο FLNG πινίσλ (www.pumpindustryanalyst.com, 

Feb 2008, Aug 2009, Jan 2010). 
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4. ΤΠΟΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 

4.1 Ζ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΝΟ FLNG ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΑΟΕ 

 Αλακθηζβήηεηα, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα, απνδεηθλχεηαη φηη ε αγνξά ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

κία πνιχ αλαπηπζζφκελε αγνξά. ηελ αλάπηπμή ηεο ζπλδξάκεη, φπσο είλαη 

ινγηθφ, θαη ε λέα ζρεηηθά είζνδνο ησλ FLNG πινίσλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. ην 

ζεκείν απηφ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα γίλεη κία ππφζεζε εξγαζίαο, αλαθνξηθά 

κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ηέηνηαο πισηήο εγθαηάζηαζεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζην ζαιάζζην ρψξν λνηίσο ηεο Κχπξνπ, εληφο ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ 

(Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθφπεδν 12 

απηήο. Ο ζαιάζζηνο απηφο ρψξνο επηιέρζεθε, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο 

αλαθάιπςεο ελφο κεγάινπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ νλνκαζία 

Αθξνδίηε ζην ρψξν απηφ κεηά απφ καθξνρξφληεο έξεπλεο, πνπ αθφκα 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην θνίηαζκα απηφ βξίζθεηαη ζηα φξηα 

ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ θαη ηεο αληίζηνηρεο Ηζξαειηλήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε επίζεκεο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δλέξγεηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2014, νη εθπξφζσπνη 

ηεο Ακεξηθάληθεο εηαηξείαο Noble Energy International Ltd, πνπ είλαη ε 

αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ησλ εξεπλψλ ζην νηθφπεδν 12, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ηζξαειηλψλ ζπκθεξφλησλ Delek Group, θάλνπλ ιφγν γηα κία κεγάιε 

πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζεκείν εθείλν θαη αλ νη πιεξνθνξίεο απηέο 

επαιεζεπηνχλ ζα πξφθεηηαη γηα έλα θνίηαζκα, ην νπνίν ζα αλέξρεηαη απφ ηξία 

έσο έμη ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα, πνπ αλ θαη κηθξφηεξν απφ ηηο αξρηθέο 

πξνβιέςεηο, είλαη σζηφζν άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ πξψηε επηβεβαησηηθή γεψηξεζε πνπ έθηαζε ζηα 18.865 πφδηα ζε 

βάζνο. Δληφο ηνπ 2014 ζα αθνινπζήζεη θαη δεχηεξε επηβεβαησηηθή γεψηξεζε 

γηα ην ελ ιφγσ θνίηαζκα, ψζηε λα θαζνξηζηεί επαθξηβψο ην κέγεζφο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζην ίδην νηθφπεδν ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ ζα  ιάβεη ρψξα λέα 

εξεπλεηηθή γεψηξεζε γηα άιιν θνίηαζκα εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

Ο ρψξνο απηφο επηιέρζεθε γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο, θαη ιφγσ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Κχπξνπ, θαζψο φπσο είλαη γλσζηφ πξφθεηηαη γηα κία ρψξα, 

ε νπνία είλαη ρσξηζκέλε ζηα δχν κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο 

ηνπ λεζηνχ απφ ηα Σνπξθηθά ζηξαηεχκαηα ην 1974. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 
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αεξίνπ ζην ζαιάζζην ηεο ρψξν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, θαζψο κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη επηηεπρζεί ε επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ε 

γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα, κηα 

θιεηζηή απφ ηξία ζηελά λαπζηπινΐαο ζάιαζζα (Γηβξαιηάξ ζηα δπηηθά, νπέδ 

ζηα λνηηναλαηνιηθά θαη Βφζπνξν ζηα βνξεηναλαηνιηθά) θαη θνληά ζε πεξηνρέο 

πνπ ηελ παξνχζα ζηηγκή θιέγνληαη απφ ηελ ππξά ηνπ πνιέκνπ (Λσξίδα ηεο 

Γάδαο, Βεξπηφ), είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ιηκάλη 

ηεο Λεκεζνχ, πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ηεο Κχπξνπ, απνηειεί ηνλ ηειεπηαίν 

ζηαζκφ γηα ηα πινία πνπ επηζπκνχλ λα δηέιζνπλ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ κε 

πξννξηζκφ ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν, πεξλψληαο θπζηθά κέζα απφ ην θφιπν ηνπ 

Άληελ, κία πεξηνρή φπνπ αλζεί ε δξάζε ησλ νκαιψλ πεηξαηψλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ελφο FLNG πινίνπ ζηελ πεξηνρή απηή πξνυπνζέηεη λα 

πξνβνχκε ζε θάπνηεο παξαδνρέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο λα γίλνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε κε αθξίβεηα ην πεδίν δξάζεο εληφο ηνπ νπνίνπ 

ζα θηλεζεί ε ππφζεζε εξγαζίαο καο. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ην 

κέγεζνο ηνπ θνηηάζκαηνο πνπ έρεη βξεζεί ζα επηβεβαησζεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γειαδή, ε εμφξπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κφλν εθφζνλ νη πξνβιέςεηο απνδεηρζνχλ ξεαιηζηηθέο, ην νπνίν φπσο είλαη 

θπζηθφ απνηειεί ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα κία ηέηνηα επέλδπζε. 

Αλακθηζβήηεηα, κία ηφζν κεγάιε επέλδπζε πξνυπνζέηεη κία ειάρηζηε 

παξαγφκελε πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θάπνηα 

ζηηγκή ε απφζβεζή ηεο θαη ηειηθά λα θαηαιήμεη λα είλαη επηθεξδήο γηα ηνπο 

επελδπηέο. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ε δεχηεξε επηβεβαησηηθή γεψηξεζε 

ζα μεδηαιχλεη πιήξσο ην ηνπίν αλαθνξηθά κε ηα απνζέκαηα ηνπ ελ ιφγσ 

θνηηάζκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε γηα δηεπθφιπλζε ησλ 

αλαγλσζηψλ, φηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ΑΟΕ θάζε θξάηνπο είλαη έλα δήηεκα ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ θαη κε πιήξε ζαθήλεηα ζηε δηεζλή 

ζπλζήθε ηνπ ΟΖΔ πεξί δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο (1982), νπφηε ην λνκηθφ πιαίζην 

ηεο φιεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θνηηάζκαηνο είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλν. 

χκθσλα κε ηε ζπλζήθε απηή, δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ κίαο ζαιάζζηαο πεξηνρήο, έρεη κφλν ην θπξίαξρν θξάηνο πνπ βξέρεηαη 

απφ ηε ζαιάζζηα απηή δψλε, ζε απφζηαζε έσο θαη δηαθφζηα λαπηηθά κίιηα απφ 
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ηελ αθηή, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη μεθάζαξα ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Οπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζε θαη δηεθδίθεζε απφ Σνπξθηθήο πιεπξάο είλαη 

πιήξσο αλππφζηαηε, θαζψο ηα θαηερφκελα απφ ηνλ Σνπξθηθφ ζηξαηφ εδάθε 

ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ δελ απνηεινχλ έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θξάηνο. 

Δπηπιένλ, ην νηθφπεδν 12 βξίζθεηαη, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο λνηίσο 

ηεο Κχπξνπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ Κχπξνπ θαη Ηζξαήι θαη απηφ 

θαζηζηά αθφκα πην ζαθέο ην πνηνο έρεη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ. 

 Σαπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηελ παξνχζα ζηηγκή ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηηο 

έξεπλεο ζε θάπνηα απφ ηα 13 νηθφπεδα ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ (Noble, Eni, 

Kogas θαη Total) πξνγξακκαηίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ 

πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο Κχπξνπ, ζε απφζηαζε ηξηάληα ρηιηνκέηξσλ 

λνηηνδπηηθά ηεο Λάξλαθαο θαη είθνζη πέληε αλαηνιηθά ηεο Λεκεζνχ. Ωζηφζν, 

ε θαηαζθεπή κίαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο κε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηα κεγέζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ (νη αξρηθέο 

πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα ηξηάληα ελλέα ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα) 

θαη θπζηθά νη αληίζηνηρεο πισηέο πιαηθφξκεο εμφξπμεο πνπ ζα απαηηεζνχλ 

γηα θαζέλα απφ ηα δηαθνξεηηθά θνηηάζκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο, θαζψο θαη ην 

δίθηπν ησλ αγσγψλ ζχλδεζεο απηψλ κεηαμχ ηνπο, εθηνμεχνπλ ην θφζηνο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ ζε δπζζεψξεηα επίπεδα.  

 

4.2 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη ζηελ αλάιπζή καο ζα αλαθέξνπκε 

φηη, ην θφζηνο κνλάρα γηα ηνλ επίγεην ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξνπνίεζεο 

ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη απφ 18 έσο 23 δηζεθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα. 

Οη ππνινγηζκνί απηνί βαζίδνληαη ζην θφζηνο αληίζηνηρσλ, κεζαίνπ κεγέζνπο 

θαη παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 

πνπ ρηίζηεθαλ πξφζθαηα ζηελ Παπνχα (Νέα Γνπηλέα), ηελ Απζηξαιία, ηελ 

Αγθφια θαη  ηελ Ηλδνλεζία (www.arcticgas.gov). Μάιηζηα, νη αλαιπηέο 

ακθηζβεηνχλ έληνλα ην ελδερφκελν θεξδνθνξίαο κίαο ηφζν κεγάιεο 

επέλδπζεο, βαζηδφκελνη ζηηο πξνβιέςεηο ησλ κεγεζψλ ησλ θνηηαζκάησλ ηεο 

πεξηνρήο. 
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Αληηζέησο, ε ηνπνζέηεζε ελφο FLNG πινίνπ ζην νηθφπεδν 12 ηεο 

πεξηνρήο απηήο, φπνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη ηα κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα, ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ θαηαθφξπθε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, 

θαζψο φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ Prelude 

αλήιζε απφ 10,8 έσο 12,6 δηζεθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα. Σαπηφρξνλα, 

ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Prelude, ε πισηή 

εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί κέζσ αγσγψλ κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία γεσηξήζεηο, έηζη αληίζηνηρα θαη ζηελ δηθή καο κειέηε ν 

πισηφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε φιεο ηηο γεσηξήζεηο ηνπ 

νηθνπέδνπ 12. Βέβαηα, ελδερνκέλσο λα ππάξμεη θαη ζχλδεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

γεσηξήζεσλ ησλ ππνινίπσλ νηθνπέδσλ ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ κε ην FLNG 

πινίν, θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αλαδφρσλ εηαηξεηψλ θαη 

ζχζηαζεο κίαο θνηλνπξαμίαο κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

επηκεξηζκφο ηνπ πςεινχ θφζηνπο κίαο ηέηνηαο  επέλδπζεο. 

 Θα πξέπεη αθφκα λα πξνζζέζνπκε εδψ, φηη ηα βάζε ζην νηθφπεδν 12 

ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ μεπεξλνχλ ηα ρίιηα κέηξα, ζχκθσλα κε ηνπο πην 

πξφζθαηνπο λαπηηθνχο ράξηεο ηεο πεξηνρήο, ελψ ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

θνηηάζκαηνο Αθξνδίηε θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Βαζηιηθνχ αλέξρεηαη ζε 185 

ρηιηφκεηξα, δειαδή πεξίπνπ 100 λαπηηθά κίιηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία 

ελφο αγσγνχ γηα κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ πιαηθφξκα εμφξπμεο 

ζηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζην Βαζηιηθφ, ζα 

απνηειέζεη κία επίπνλε δηαδηθαζία κε κεγάιν θφζηνο, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο 

θαη αλακθηζβήηεηα ηδηαίηεξα κεγάιν επελδπηηθφ ξίζθν. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

κνλάρα ησλ θνηηαζκάησλ ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ, ζα έθαλε ηελ απφζβεζε ελφο 

ηφζν κεγάινπ επελδπηηθνχ εγρεηξήκαηνο ηδηαίηεξα επηζθαιή.  

πλάκα, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη ε θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία κίαο επίγεηαο εγθαηάζηαζεο πγξνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Βαζηιηθνχ ζα κπνξνχζε λα εγείξεη θαη θάπνηεο δηεθδηθήζεηο απφ Σνπξθηθήο 

πιεπξάο ζην κέιινλ. Αληίζεηα, ε ηνπνζέηεζε ελφο  FLNG πινίνπ ζηελ 

επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή, φπνπ έρεη βξεζεί ην θνίηαζκα Αθξνδίηε, δειαδή 

ζηα φξηα ησλ δχν ΑΟΕ (Κππξηαθήο θαη Ηζξαειηλήο), ζα έιπλε πνιιά ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζα κπνξνχζε ν πισηφο απηφο ζηαζκφο 

λα ζπλδεζεί θαη κε ηα ππφινηπα κεγάια θνηηάζκαηα, πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί 
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ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ Ηζξαειηλή ΑΟΕ, φπσο απηά θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

(Λεβηάζαλ, Νηαιίη θαη Σακάξ).  

Σν γεγνλφο απηφ ζα έθαλε ην θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπνζέηεζεο 

ελφο FLNG πινίνπ ζηελ πεξηνρή λα θαληάδεη αζήκαλην κπξνζηά ζηα 

δηαθαηλφκελα θέξδε απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο. Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ην κέγεζνο ηεο θεξδνθνξίαο κίαο 

ηέηνηαο ππνζεηηθήο επέλδπζεο, αξθεί λα γλσξίδεη φηη κφλν ην θνίηαζκα 

Λεβηάζαλ, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν απφ ηα ππφινηπα, ππνινγίδεηαη ζε 18,9 

ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα, δειαδή απφ ηξείο έσο θαη έμη θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ ην θνίηαζκα Αθξνδίηε.  

Θα πξέπεη αθφκα λα πξνζζέζνπκε, φηη ν πισηφο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο 

ζα πξνζέθεξε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζπγθξηηηθά κε κηα ρεξζαία Ηζξαειηλή 

εγθαηάζηαζε, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηξηψλ απηψλ θνηηαζκάησλ θπζηθνχ 

αεξίνπ, ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο πνπ δηαρξνληθά επηθξαηεί ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

 

ρήκα 6: Σα 13 νηθόπεδα ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ θαη ηα 3 κεγάια θνηηάζκαηα ηεο Ηζαειηλήο ΑΟΕ  

 

Βέβαηα, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε, φηη ε θαηαζθεπή ηνπ 

επίγεηνπ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο  θπζηθνχ  αεξίνπ  ζηελ πεξηνρή  ηνπ 

Βαζηιηθνχ, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν ηεο πεξαηηέξσ επηβάξπλζεο ηνπ 
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πεξηβάιινληνο ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο λνηίνπ πιεπξάο ηεο Κχπξνπ, ε νπνία 

είλαη ήδε επηβαξπκέλε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ ζηαζκνχ ηεο 

ίδηαο πεξηνρήο θαχζεο καδνχη, πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο ηεο Κχπξνπ. 

Σαπηφρξνλα, ζε απφζηαζε πεληαθνζίσλ κέηξσλ απφ ην ζεκείν φπνπ 

ζρεδηάδεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ν ζηαζκφο απηφο, βξίζθεηαη ε Ναπηηθή Βάζε 

“Δπάγγεινο Φισξάθεο” ζην Μαξί, φπνπ ζηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 

ζεκεηψζεθε κία κεγάιεο ηζρχνο έθξεμε εθαηφλ ηξηάληα εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

κε φπια θαη ππξίηηδα, πνπ βξίζθνληαλ απνζεθεπκέλα ζην ρψξν ηεο Βάζεο, κε 

απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην δεθαηξηψλ αηφκσλ θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ άιισλ 

εμήληα δχν. Ζ έθξεμε απηή ζεσξείηαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε ζηελ παγθφζκηα 

ηζηνξία κε ηεξάζηηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο  ζηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε 

επηζηεκνληθέο κειέηεο. 

Φπζηθά, πξέπεη λα ζηαζνχκε θαη ζην γεγνλφο φηη ε Μεζφγεηνο είλαη κία 

θιεηζηή ζάιαζζα, φπνπ ε εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. 

ηπθψλεο, θπθιψλεο) είλαη ζπάληα. Βαζηδφκελνη ζε κία ζρεηηθά πξφζθαηε 

κειέηε (Galanis, 2011), ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θχκαηνο ζηελ Μεζφγεην ζάιαζζα θαη εηδηθφηεξα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πέξημ 

ηεο Κχπξνπ, γλσξίδνπκε φηη ην κέζν χςνο ηνπ θχκαηνο ηεο πεξηνρήο είλαη 

ζπγθξηηηθά ρακειφ θαη εκθαλψο ρακειφηεξν ησλ αληηζηνίρσλ πνπ ζπλαληάκε 

ζηνπο σθεαλνχο. Σαπηφρξνλα, αλ θαη ζχκθσλα κε ην Γεσινγηθφ Ηλζηηηνχην 

ηεο Κχπξνπ, ην λεζί βξίζθεηαη πάλσ ζηελ Αθξηθαληθή πιάθα, ε νπνία θηλείηαη 

ζπλερψο πξνο ηα βφξεηα θαη ζπξψρλεη ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή, ε ζεηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ηα ηειεπηαία έηε 

θαη κάιηζηα έρεη λα ζπκβεί κεγάινο ζεηζκφο, ζε θνληηλή ζρεηηθά απφζηαζε, 

απφ ην 1999. Έηζη θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο θχκαηνο “ηζνπλάκη” ζηελ 

πεξηνρή πθίζηαηαη, αιιά ζηαηηζηηθά είλαη αζήκαληε. Βάζε ησλ αλσηέξσ, 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε πεξηνρή απηή είλαη ηδαληθή γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε κίαο ηέηνηαο πισηήο εγθαηάζηαζεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηα δηαθαηλφκελα νθέιε 

κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο γηα ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, πνπ πιήηηεηαη απφ 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηηο 

ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη, κία ηέηνηνπ 

κεγέζνπο επέλδπζε ζα κεηαηξέςεη ηελ Κχπξν ζε ελεξγεηαθφ θφκβν ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη 
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λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Απζηξαιία 

κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Prelude. Δπίζεο, ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ 

απφ θφξνπο ζα βνεζήζεη ζηελ αλάθακςε θαη ησλ ππνινίπσλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο, πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα θηλεζεί 

μαλά ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

  Σέινο, ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο 

κίαο πισηήο εγθαηάζηαζεο πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζην νηθφπεδν 12 ηεο 

Κππξηαθήο ΑΟΕ, πνπ ζα εθκεηαιιεχεηαη ηα θνηηάζκαηα ηεο επξχηεξεο 

ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

απφζηαζε απφ ηνλ θνληηλφηεξν ζηαζκφ πγξνπνίεζεο αγγίδεη ηα πεξίπνπ δχν 

ρηιηάδεο πεληαθφζηα λαπηηθά κίιηα, φζα δειαδή είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ 

Κχπξνπ θαη  Οκάλ, φπνπ βξίζθεηαη ν ακέζσο θνληηλφηεξνο ζηαζκφο 

πγξνπνίεζεο. Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη νη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί πγξνπνίεζεο ζηε 

Ληβχε, ηελ Αιγεξία θαη ηελ Αίγππην, αιιά ιφγσ ησλ πνιίηηθψλ αλαηαξαρψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο δελ απνηεινχλ αμηφπηζηεο ιχζεηο 

ζην πξφβιεκα ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ πινίσλ κεηαθνξάο LNG.  

Όπσο είλαη ινγηθφ, ε κεγάιε απηή απφζηαζε κεηαμχ ηεο Κχπξνπ θαη 

ηνπ ακέζσο πην θνληηλνχ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο κεηαθξάδεηαη ζε θφζηνο γηα 

θαχζηκα γηα ηα πινία, αιιά θαη ζε έλα πξφζζεην θφζηνο, πνπ αλέξρεηαη θαηά 

κέζν φξν ζε εθαηφ ρηιηάδεο ακεξηθαληθά δνιάξηα, ην νπνίν θαη απαηηείηαη γηα 

θάζε δηέιεπζε ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ. Δπηπξφζζεηα, κφλν γηα ηε δηέιεπζε 

ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ, απαηηνχληαη θαηά κέζν φξν δψδεθα κε δεθαέμη ψξεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ην ζπλνιηθφ ηαμίδη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

πξναλαθεξφκελσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα δηαξθέζεη κέρξη θαη νρηψ εκέξεο, κε 

κία νηθνλνκηθή ηαρχηεηα πεξί ησλ δεθαηξηψλ λαπηηθψλ κηιίσλ ηελ ψξα 

(θφκβσλ), ζχκθσλα κε ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο πεξί “slow steaming”. 

 Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηα πινία πνπ δηέξρνληαη ην 

θαλάιη ηνπ νπέδ κε θαηεχζπλζε ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν, είλαη ε δξάζε ησλ 

νκαιψλ πεηξαηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ ηνπ Άληελ, ζηελ παξάθηηα δψλε 

ηεο νκαιίαο, απ‟ φπνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα δηέιζνπλ ηα πινία, ψζηε λα 

θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνπο 

πεηξαηέο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πινίσλ ιακβάλνπλ πξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο 

(πξφζζεηε αζθαιηζηηθή θάιπςε, πξφζιεςε νκάδσλ πξνζηαζίαο, πξνζζήθε 

θπζηθψλ εκπνδίσλ πέξημ ησλ πινίσλ, αιιαγή πνξείαο), ηα νπνία φπσο είλαη 
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θπζηθφ, κεηαθξάδνληαη ζε πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ 

πινίσλ απηψλ.  

Βέβαηα, αθφκα θαη έηζη ν θίλδπλνο θαηάιεςεο ησλ πινίσλ απφ ηνπο 

πεηξαηέο παξακέλεη πςειφο, θαζψο απηνί έρνπλ αλαπηχμεη θάπνηεο κεζφδνπο 

θαηάιεςεο ησλ πινίσλ, νη νπνίεο είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθέο. Μία ηέηνηα 

θαηάιεςε, ε νπνία ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηεθδίθεζε ελφο κεγάινπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο ιχηξα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πινίνπ ή ζε άιιε 

πεξίπησζε, θαηαιήγεη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιεξψκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

θινπή θαη κεηαπψιεζε κε αιιαγκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ 

πινίνπ, ζα επέθεξε έλα ηζρπξφ νηθνλνκηθφ πιήγκα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ζηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

Πάλησο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο είλαη απφιπηα ινγηθφ, έλα ηφζν 

κεγάιν εγρείξεκα, φπσο ε ηνπνζέηεζε ελφο FLNG πινίνπ εληφο ηεο 

Κππξηαθήο ΑΟΕ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απαηηεί ηε ζχκπξαμε πνιιψλ 

παξαγφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απαηηεί ηε ζχκπξαμε ησλ θξαηψλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ζηελ ΑΟΕ 

ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαθαιπθζεί θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ (Κχπξνο, Ηζξαήι, 

Λίβαλνο), ψζηε λα εθαξκνζηεί κία θνηλή πνιηηηθή εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ απηψλ.  

Δπίζεο, απαηηεί ηε ζπλεξγαζία θαη ελδερνκέλσο ηε δεκηνπξγία κίαο 

θνηλνπξαμίαο, κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ησλ εξεπλψλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, γηα ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

δηαρείξηζε ελφο πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ πεξηνρή απηή. Μία ηέηνηα ζχκπξαμε ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ 

επελδπηηθφ θίλδπλν ελφο ηφζν κεγάινπ εγρεηξήκαηνο ζην ειάρηζην, κέζσ 

απηήο ηεο δηάρπζεο ηνπ θηλδχλνπ ζηα δηάθνξα κέξε. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα 

κεηψζεη ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ειάρηζην, κέζσ ηεο 

επίηεπμεο κεγάισλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Ωζηφζν, γηα δηπισκαηηθνχο ιφγνπο 

απφ ηε κία θαη γηα εκπνξηθνχο – θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο απφ ηελ άιιε, κία 

ηέηνηα επξχηαηε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κπνξεί λα κε δχλαηαη λα 

εθαξκνζηεί ή λα απαηηεί πνιχρξνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

κεξψλ, πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαινχζαλ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ απηψλ. 



- 69 - 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κία πνιχ πξφζθαηε κειέηε Διιήλσλ 

επηζηεκφλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο απνζήθεπζεο ηνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε κία επίγεηα εγθαηάζηαζε, έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ θηλδχλνπ ζε κία πισηή (Anerizis, 2014), θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα επίπεδα θηλδχλνπ είλαη ζαθψο πςειφηεξα ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε. Ωζηφζν, κία ηέηνηα αλαθάιπςε είλαη απνιχησο ινγηθή, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ κειέηε, γηα ηελ απνζήθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζνηήησλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε κία πισηή εγθαηάζηαζε, 

απαηηείηαη ν δηπιάζηνο αξηζκφο δεμακελψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

ελφο επίγεηνπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ. Σαπηφρξνλα, νη αηηίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ κία δνκηθή απνηπρία ησλ δεμακελψλ θαη ζπλεπαθφινπζα κία 

απψιεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάβξσζε, ε 

απμεκέλε πίεζε, ε κεησκέλε πίεζε, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο 

θαη θπζηθά νη θξαδαζκνί, είλαη ζαθψο ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο ζην 

αθηιφμελν ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Δπηπξφζζεηα, κία πισηή εγθαηάζηαζε έρεη θαη θάπνηνπο άιινπο 

θηλδχλνπο λα αληηκεησπίζεη ζε ζρέζε κε κία αληίζηνηρε επίγεηα, φπσο ηνπο 

ηζρπξνχο ζαιάζζηνπο άλεκνπο, ηα θχκαηα θαη ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, κία απειεπζέξσζε ηνπ θαπζίκνπ ζηελ αηκφζθαηξα απφ έλαλ πισηφ 

ηεξκαηηθφ ζηαζκφ, δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε πνιχ 

κεγαιχηεξε θιίκαθα, ζε ζρέζε κε κία αληίζηνηρε δηαξξνή ζε κία επίγεηα 

εγθαηάζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο, νη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη 

απηέο, απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν, ε δπλαηφηεηα ή κε, ηνπ λα 

πξνθιεζεί κία εζθεκκέλε αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ πνπ μέθπγε ζηελ 

αηκφζθαηξα, ψζηε λα απνθεπρζεί ν δηαζθνξπηζκφο ηνπ ζηελ ηξηγχξσ πεξηνρή 

θαη φπσο είλαη θπζηθφ, ζε έλα ζαιάζζην πεξηβάιινλ νη ζπλζήθεο απηέο είλαη 

δπζθνιφηεξα δηαρεηξίζηκεο. 

Βέβαηα, ε απνζήθεπζε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ειινρεχεη 

έλα αθφκα θίλδπλν, απηφλ ηεο αλαηξνπήο ηνπ θνξηίνπ, δειαδή ηελ 

θαηαθφξπθε αιιαγή ζέζεο κεηαμχ δχν ζηξσκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο παξηίδεο 

θαπζίκνπ θαη θπζηθά δηαθνξεηηθνχ βάξνπο. Ζ κεηαηφπηζε απηή κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ εμάηκηζε κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ θαπζίκνπ (έσο θαη ηξηάληα 

θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην αζθαιείαο) θαη παξάιιεια 

ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο πίεζεο εληφο ηεο δεμακελήο. Κάπνηεο θνξέο, 
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δχλαηαη λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ηελ αλαηξνπή ηεο ίδηαο ηεο δεμακελήο. Σν 

θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάκεημε δηαθφξσλ πνζνηήησλ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο, είηε θαηά ηε 

δηαδηθαζία γεκίζκαηνο ησλ δεμακελψλ κε λέεο πνζφηεηεο θαχζηκνπ, ή ηεο 

κεηάγγηζεο θαχζηκνπ απφ κία δεμακελή ζε άιιε. Δίλαη απνιχησο θπζηθφ, ην 

θαηλφκελν απηφ λα είλαη εληνλφηεξν ζε κία πισηή εγθαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε 

κία αληίζηνηρε επίγεηα, θαζψο ε πξψηε έρεη απφ ηε θχζε ηεο απμεκέλν 

θίλδπλν λα ιάβεη θάπνηα θιίζε, ιφγσ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ 

βξίζθεηαη, αιιά θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ζηε ζχζηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ δεμακελψλ ηεο, απφ ηε ζπλερφκελε θίλεζε δηαθνξεηηθψλ παξηίδσλ LNG 

κέζα ζε απηέο. Βέβαηα, νη δηαρεηξηζηέο ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κε δηάθνξεο κεζφδνπο λα απνθεχγνπλ ηε δηαζηξσκάησζε ησλ 

θνξηίσλ (Zellouf, 2011). 

Απφ ηα φζα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα αλαθέξακε παξαπάλσ 

θαζίζηαηαη απφιπηα ζαθέο, φηη ηα πξψηα ππεξηζρχνπλ ησλ δεχηεξσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ηνπνζέηεζε ελφο FLNG πινίνπ ζην νηθφπεδν 12 ηεο Κππξηαθήο 

ΑΟΕ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κία επελδπηηθή θίλεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

εμεηαζηεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, θαζψο θαίλεηαη πσο ζα είλαη άθξσο 

επηθεξδήο. Αλακθηζβήηεηα, ππάξρνπλ πνιιά πνιηηηθά, δηπισκαηηθά θαη 

εκπνξηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, σζηφζν 

ζεσξνχκε φηη ηα θέξδε απφ ηελ επέλδπζε απηή ζα είλαη ηφζν πςειά γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επέλδπζε απηή άθξσο 

δειεαζηηθή. Αθφκα θαη νη δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ, 

φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, κπνξνχλ κε βαζεηά γλψζε θαη ζθιεξή 

δνπιεηά θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη θπζηθά ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ, λα πξνβιεθζνχλ θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπο λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε ελ ιφγσ 

επελδπηηθή θίλεζε ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη πνιιά νθέιε, ηφζν νηθνλνκηθά, 

φζν θαη πεξηβαιινληηθά. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα 

ζπλεξγαζία, απ‟ φια ηα κέξε πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πξάμε έλα ηφζν ζχλζεην έξγν, ην νπνίν ζα αιιάμεη 

ξηδηθά ηνλ παγθφζκην ελεξγεηαθφ ράξηε θαη ζα βνεζήζεη ελεξγά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Αλακθηζβήηεηα, ην θπζηθφ αέξην είλαη έλα θαχζηκν, ην νπνίν απνηειεί 

ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπλερνχο απμεηηθήο ηάζεο ησλ 

παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ, κηα πνπ ηαπηφρξνλα ζπκβάιεη, φζν 

θαλέλα άιιν νξπθηφ θαχζηκν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Ζ θαχζε ηνπ, ιφγσ ηεο ρεκηθήο ηνπ ζχζηαζεο 

(απνηειείηαη θαηά 98% απφ κεζάλην) δελ αθήλεη θαζφινπ ππνιείκκαηα. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, επηηπγράλεηαη κία κείσζε ζηηο εθπνκπέο ζε νμείδηα ηνπ αδψηνπ 

(NOX) θαηά 80-85%, ελψ επίζεο κεδελίδνληαη νη εθπνκπέο ζε νμείδηα ηνπ 

ζείνπ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ πεξηέρεη θαζφινπ ζείν. Ωζηφζν, ην πην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκά ηνπ παξακέλεη ε κείσζε θαηά 20-30% ησλ εθπνκπψλ  

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), ηνπ βαζηθφηεξνπ θαη πην επηβιαβνχο αεξίνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ ζε 

πδξνγφλν.  

Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηψλ, αιιά θαη ησλ κεγάισλ 

θνηηαζκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζε πνιιέο, εππξφζηηεο θαη κε, πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα νξπθηά θαχζηκα, ην θπζηθφ αέξην δηεθδηθεί θαζεκεξηλά νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ζηελ ελεξγεηαθή πίηα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαχζηκε χιε ζην βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα (παξαγσγή 

ιηπαζκάησλ), ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, 

θαη θπζηθά γηα ηε ζέξκαλζε ζπηηηψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ωζηφζν, ηα 

πνζνζηά ρξήζεο ηνπ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ θξάηνο ζε θξάηνο, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θάζε νηθνλνκίαο, αιιά θαη ην βαζκφ εμάξηεζήο ηεο απφ ην ελ ιφγσ 

θαχζηκν. Πάλησο, ε παγθφζκηα απήρεζε ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ ηα ηειεπηαία 

ηξηάληα ρξφληα, έρεη νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο, φπσο είλαη ινγηθφ, ην θπζηθφ αέξην δελ 

θαηαλαιψλεηαη απαξαίηεηα ζηηο πεξηνρέο φπνπ παξάγεηαη. Δπίζεο, νη πεξηνρέο 

κε πςειή δήηεζε δηαθέξνπλ αηζζεηά απφ ηηο πεξηνρέο κε πςειή πξνζθνξά. 

Οη πέληε θπξηφηεξνη θάηνρνη ζε απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε 

Ρσζία (1576,8 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα), ην Ηξάλ (981,8), ην Καηάξ 

(904,1), ε ανπδηθή Αξαβία (253,0) θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 
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(215,1), ελψ ηα  πνζνζηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά παγθφζκηα 

επηβεβαησκέλα απνζέκαηα αλέξρνληαη ζε 25,2% , 15,7% , 14,4% , 4,0% θαη 

3,4%, αληίζηνηρα. Ωζηφζν, ε θαηάηαμε δελ παξακέλεη ίδηα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηηο ρψξεο πνπ παξάγνπλ θπζηθφ αέξην. ηελ πεξίπησζε απηή ζηελ πξψηε ζέζε 

έξρεηαη πάιη ε Ρσζία (21,5 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα), ελψ αθνινπζνχλ 

νη ΖΠΑ (19,3), ν Καλαδάο (6,5), ην Ηξάλ (3,9) θαη ε Ννξβεγία (3,2) κε ηα 

πνζνζηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα παξαγσγή λα αλέξρνληαη ζε  20,7% 

, 18,6% , 6,3% , 3,8%  θαη 3,1%, αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ 

ηξεηο θχξηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην, ε Δπξψπε, ε 

Αλαηνιηθή Αζία θαη ε Βφξεηα Ακεξηθή. Οη 2 θπξηφηεξνη εηζαγσγείο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε επίπεδν ρσξψλ είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Δπίζεο, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε Ννξβεγία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ρψξεο πνπ εηζάγνπλ θπζηθφ αέξην, θαζψο απνηειεί απφ 

κφλε ηεο κία απφ ηηο κεγαιχηεξνπο παξφρνπο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ζρέζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ δελ είλαη πάληα ζηαζεξή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δήηεζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ εκθαλίδεη κεγάιεο απμνκεηψζεηο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ρξήζε ηνπ 

ηφζν γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ είλαη 

επνρηαθή, εμαξηψκελε απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο 

θαη κάιηζηα ε δήηεζε απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη απεπζείαο ηε ζηηγκή πνπ 

εκθαλίδεηαη. Γηα λα θαηαθέξεη φκσο ε βηνκεραλία ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο 

ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη επειημία, δειαδή λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη ηελ 

πξνζθνξά ηεο ζηηο αλακελφκελεο θαη κε απμνκεηψζεηο ηεο δήηεζεο απηνχ. 

Σν θπζηθφ αέξην κεηαθέξεηαη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ παξάγεηαη ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ θαηαλαιψλεηαη, είηε κέζσ δηθηχσλ αγσγψλ, είηε ζε πγξή κνξθή 

κέζσ πινίσλ θαη άιισλ κέζσλ. Οη αγσγνί απνηεινχλ κφληκεο θαηαζθεπέο πνπ 

ζπλδένπλ θάπνην πεδίν εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ κε έλα αληίζηνηρν ζεκείν 

ζηνλ παγθφζκην ράξηε, φπνπ θαηαλαιψλεηαη ην ελ ιφγσ αέξην θαη φπσο είλαη 

θπζηθφ δελ παξέρνπλ ηελ επηζπκεηή επειημία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Αληηζέησο, ε κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζε πγξή κνξθή κέζα ζε 

θξπνγφλεο δεμακελέο κέζσ πινίσλ, θνξηεγψλ ή ηξαίλσλ, εμαζθαιίδεη 

ηεξάζηηα επειημία. Σν θπζηθφ αέξην κε ηνλ ηξφπν απηφ κεηαθέξεηαη απεπζείαο 

απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή ηελ ψξα πνπ ην δεηάεη ν ηειεπηαίνο, 
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ρσξίο ελδηάκεζνπο θαη θαζπζηεξήζεηο θαη θπζηθά ζε ηηκέο πνπ δελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο, αιιά βαζίδνληαη ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο.  

Πξνθεηκέλνπ φκσο, λα αλαπηπρζεί ην εκπφξην ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

κέζσ πινίσλ, ζε πγξνπνηεκέλε φπσο είλαη θπζηθφ κνξθή, δειαδή ζηνπο -162
ν
 

Κειζίνπ θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο, απαηηείηαη ε χπαξμε 

εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

πγξνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε ή ηελ επαλακεηαηξνπή ηνπ ζε αέξηα κνξθή, 

αιιά θαη θπζηθά εμεηδηθεπκέλα πινία κεηαθνξάο απηνχ (LNG carriers). 

Σέηνηεο επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ζπλαληάκε δηάζπαξηεο 

αλά ηνλ θφζκν, σζηφζν φπσο είλαη ινγηθφ νη εγθαηαζηάζεηο πγξνπνίεζεο 

βξίζθνληαη ζηηο ρψξεο πνπ εμάγνπλ θπζηθφ αέξην, ελψ νη αληίζηνηρνη 

ηεξκαηηθνί ζηαζκνί επαλακεηαηξνπήο ηνπ LNG ζε αέξηα κνξθή ζπλαληψληαη 

ζε ρψξεο πνπ εηζάγνπλ ην ελ ιφγσ θαχζηκν. Οη θπξηφηεξνη εμαγσγείο 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην Καηάξ κε 30 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο 

ηφλνπο εηεζίσο, ε Μαιαηζία κε 23 θαη ε Ηλδνλεζία κε 20, ελψ ζηνλ αληίπνδα 

νη θπξηφηεξνη εηζαγσγείο είλαη ε Ηαπσλία κε 70 εθαηνκκχξηα κεηξηθνχο ηφλνπο 

εηεζίσο, ε Νφηηα Κνξέα κε 30 θαη ε Ηζπαλία κε 24. 

ηηο κέξεο καο, ιφγσ ησλ κεγάισλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα θαη ηεο 

ζπλεπαθφινπζεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο, ηα απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ 

πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά θαη φπσο είλαη ινγηθφ αλαδεηνχληαη λέα θνηηάζκαηα 

ζε πην δχζβαηεο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θπζηθά θαη κε ην θπζηθφ αέξην. Μάιηζηα, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρνπλ 

αλαθαιπθζεί πνιιά θαη κεγάια θνηηάζκαηα ζε πεξηνρέο ησλ σθεαλψλ κε πνιχ 

κεγάιν βάζνο ή ζηηο πεξηνρέο θνληά ζηνπο πφινπο, φπνπ γηα ηελ εμφξπμε ηνπο 

απαηηείηαη ρξφληα ζθιεξήο πξνεηνηκαζίαο θαη έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνινγίδνληαη φηη πάλσ απφ 240 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα απφ ηα 

παγθφζκηα απνζέκαηα ζε θπζηθφ αέξην βξίζθνληαη ζε ππνζαιάζζηα 

θνηηάζκαηα θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ ζε κεγάια βάζε. Ο αξηζκφο 

απηφο απνηειεί θπζηθά έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ πνπ 

θπζηθά δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπην. 

 Παξαδνζηαθά, ην θπζηθφ αέξην απφ ηα ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα 

κεηαθέξεηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ζηε μεξά κέζσ ελφο δηθηχνπ αγσγψλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα είλαη αληηνηθνλνκηθή, θαζψο κηα παξαδνζηαθή 

εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο ζηε μεξά γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ππνζαιάζζηνπ 
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θπζηθνχ αεξίνπ απαηηεί δχν θαηαζθεπέο, κία ζηε μεξά θαη κία ζηε ζάιαζζα 

(πιαηθφξκα εμφξπμεο). ην πξφβιεκα απηφ ήξζε λα δψζεη ηε ιχζε ε 

δεκηνπξγία ηεο επηπιένπζαο εγθαηάζηαζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ ή 

offshore floating liquefied natural gas (FLNG), φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν, ην νπνίν ελζσκαηψλεη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ, κεηαηξνπήο ηνπ ζε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην θαη 

απνζήθεπζεο απηνχ ζε κία κφλν εγθαηάζηαζε κε θαζεηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Μάιηζηα, ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία 

ηέηνηα εγθαηάζηαζε απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν έξγν, ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηνπ αθηιφμελνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο 

ζην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλε λα ιεηηνπξγεί. Ζ ηδαληθή ηερλνινγία είλαη απηή 

πνπ θαηαιακβάλεη φζν ιηγφηεξν, θαηά ην δπλαηφ, ρψξν θαη έρεη φζν 

κεγαιχηεξε, θαηά ην δπλαηφλ, απφδνζε.  

Ζ πξψηε πνπ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη έλα ηφζν κεγάιν έξγν είλαη ε 

Shell, κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ FLNG πινίνπ, κε ηελ νλνκαζία Prelude. 

Σν πινίν απηφ έθαλε ην παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 γηα λα 

αγθπξνβνιήζεη ζε κία ζαιάζζηα ιεθάλε 475 ρηιηφκεηξα βνξεηναλαηνιηθά απφ 

ην Μπξνπκ ηεο Γπηηθήο Απζηξαιίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα πινίν κήθνπο 

ηεηξαθνζίσλ νγδφληα νρηψ (488) κέηξσλ, θαη πιάηνπο εβδνκήληα ηεζζάξσλ 

(74) κέηξσλ, ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηo λαππεγείo “Samsung Heavy 

Industries” ηεο Νφηηαο Κνξέαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηήξθεζε ιίγν πεξηζζφηεξν 

απφ έλαλ ρξφλν, ην νπνίν απνηειεί ρξφλν ξεθφξ γηα έλα πινίν ηέηνηνπ 

κεγέζνπο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε αλαιπηέο ην θφζηνο ηνπ ππνινγίδεηαη 

αλάκεζα ζε 10,8 θαη 12,6 δηζεθαηνκκχξηα ακεξηθάληθα δνιάξηα.  

ηελ παξνχζα κειέηε θάλακε κία ππφζεζε εξγαζίαο, αλαθνξηθά κε 

ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ πισηνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή λνηίσο ηεο Κχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην νηθφπεδν 12 ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ. Αθνξκή ζηάζεθε ε αλαθάιπςε ελφο 

κεγάινπ θνηηάζκαηνο ζηελ πεξηνρή, ην νπνίν πήξε ηελ νλνκαζία Αθξνδίηε. 

Σν κέγεζνο ηνπ θνηηάζκαηνο απηνχ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ πέληε 

ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε επηβεβαησηηθή 

γεψηξεζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο Noble Energy.  

ηε ζπλέρεηα, πξνρσξήζακε ζηηο παξαδνρέο, νη νπνίεο πξέπεη λα 

ηζρχνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κία ηέηνηα επέλδπζε λα έρεη ιφγν χπαξμεο. 
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Οπζηαζηηθά, αλαθεξζήθακε ζηελ επηβεβαίσζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ 

πνζφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εμεγήζακε ηνλ φξν Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή 

Εψλε (ΑΟΕ) θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ φξν απηφ θαη  

ζέζακε ζε γλψζε ηνπ αλαγλψζηε ηα ζρέδηα ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ην έξγν ησλ εξεπλψλ ζε 

θάπνηα απφ ηα νηθφπεδα ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

επίγεηνπ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, 

ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ λεζηνχ. 

Αθνινχζσο, αλαθεξζήθακε ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία ηφζν πςειή επέλδπζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ 

παγθφζκηνπ ράξηε. Αλακθηζβήηεηα, ζηε κειέηε απηή εκβαζχλακε θπξίσο 

ζηελ αλάιπζε ηνπ νηθνλνκνπνιηηηθνχ νθέινπο κίαο ηέηνηαο επέλδπζεο, ρσξίο 

σζηφζν λα πζηεξνχκε ζην αληίζηνηρν ηερληθφ. Πξνβήθακε ζε ζχγθξηζε ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ελφο επίγεηνπ κε έλαλ αληίζηνηρν πισηφ ηεξκαηηθφ 

ζηαζκφ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη εμεγήζακε παξάιιεια απφ πνχ 

πξνθχπηνπλ ηα ζπλνιηθά θφζηε ησλ δχν απηψλ αληαγσληζηηθψλ επελδχζεσλ. 

Βέβαηα, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα επίπεδα θφζηνπο 

ηέηνησλ επελδχζεσλ, ρξεζηκνπνηήζακε έξεπλεο αλαιπηψλ ηεο αγνξάο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

Έπεηηα, κειεηψληαο ηα βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο, 

βαζηδφκελνη ζηνπο ηζρχνληεο λαπηηθνχο ράξηεο, εμεγήζακε πσο ε ζχλδεζε ηνπ 

θνηηάζκαηνο Αθξνδίηε θαη ησλ ινηπψλ θνηηαζκάησλ πνπ αλακέλεηαη λα 

αλεβξεζνχλ εληφο ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ, κε ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ 

Βαζηιηθνχ κέζσ αγσγψλ, απνηειεί κία εμαηξεηηθά δχζθνιε, ρξνλνβφξα θαη 

θπζηθά κε πνιχ πςειφ θφζηνο δηαδηθαζία. Δμεγήζακε πσο ε ζχλδεζε απηή 

δηεπθνιχλεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πισηνχ ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ ζηελ επξχηεξε απηή πεξηνρή. Άιισζηε, ζηελ πισηή απηή 

εγθαηάζηαζε πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη νη 

γεσηξήζεηο απφ ηα πνιχ θνληηλά θνηηάζκαηα ηεο Ηζξαειηλήο ΑΟΕ (Λεβηάζαλ, 

Νηαιίη θαη Σακάξ), ψζηε λα κελ απαηηεζεί ε θαηαζθεπή, απφ πιεπξάο Ηζξαήι, 

ελφο αληίζηνηρνπ επίγεηνπ ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

θνηηαζκάησλ απηψλ, ιφγσ ηνπ φηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο θαηαζηξνθήο απηνχ 

απφ ηνπο ζπλερείο βνκβαξδηζκνχο ζηελ πεξηνρή. Σαπηφρξνλα, κε ηνλ ηξφπν 

απηφ, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε δηάρπζε ηνπ θηλδχλνπ κίαο ηφζν κεγάιεο 
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επέλδπζεο. Δπίζεο, δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

πξνο φθεινο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 Μειεηήζακε βέβαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχκαηνο ηεο 

ζαιάζζηαο απηήο δψλεο, αιιά θαη ηελ εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δπίζεο, 

βαζηδφκελνη ζε έξεπλεο ηνπ Γεσινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Κχπξνπ, εμεηάζακε 

ηε ζεηζκηθή αθνινπζία ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ελφο 

θχκαηνο “ηζνπλάκη”. Απφ ηα παξαπάλσ θηάζακε ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε 

πεξηνρή απηή ελδείθλπηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πισηνχ ηεξκαηηθνχ 

ζηαζκνχ πγξνπνίεζεο θπζηθνχ αεξίνπ. Άιισζηε, φπσο αλαθέξακε, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ δε ζα επηβαξπλζεί πεξαηηέξσ ε παξάθηηα ζαιάζζηα δψλε ηνπ 

λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ, πνπ είλαη ήδε επηβαξπκέλε απφ ηε ζρεηηθά 

πξφζθαηε έθξεμε κεγάιεο ηζρχνο (2011) πνπ ζεκεηψζεθε ζηε Ναπηηθή Βάζε 

“Δπάγγεινο Φισξάθεο”, πνπ γεηηληάδεη κε ην ζηαζκφ ηνπ Βαζηιηθνχ θαη 

πξνθάιεζε ηεξάζηηα θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο. 

 Δπίζεο, αλαθεξζήθακε ζηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ 

Κππξηαθή νηθνλνκία απφ κία ηέηνηα επέλδπζε, πνπ ζα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε 

ελεξγεηαθφ θφκβν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ απφ 

θφξνπο, θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ Απζηξαιία κεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ Prelude, ζα βνεζήζεη αλακθηζβήηεηα ηελ Κππξηαθή 

νηθνλνκία λα μαλακπεί ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

 Κπξίσο φκσο, ζηαζήθακε ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο απφζηαζεο ηνπ 

πισηνχ απηνχ ζηαζκνχ ζηελ Κππξηαθή ΑΟΕ, ζε ζρέζε κε ηνλ ακέζσο πην 

θνληηλφ ζηαζκφ πγξνπνίεζεο. Δμεγήζακε φηη δελ ιάβακε ππφςε ηνπο 

ηεξκαηηθνχο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο (Ληβχε, Αίγππην, Αιγεξία), ιφγσ ησλ 

πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο πνπ θινλίδνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, πξνζπαζήζακε λα αλαιχζνπκε ην 

πξφζζεην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ επηπιένλ απφζηαζε 

πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ ηα πινία κεηαθνξάο LNG, έσο ηνλ ακέζσο πην 

θνληηλφ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ πγξνπνίεζεο (Οκάλ), ηνλ πξφζζεην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη, αιιά θαη ηα ινηπά έμνδα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

δηέιεπζεο ηνπ θαλαιηνχ ηνπ νπέδ. Δπηπιένλ, θάλακε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε 
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δξάζε ησλ νκαιψλ πεηξαηψλ, ε νπνία απμάλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ηαμηδηνχ θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη αθφκα θαη ζε 

νηθνλνκηθή ηξαγσδία, ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηνπ πινίνπ απφ ηνπ πεηξαηέο. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθεξζήθακε ζηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, θαηά ηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ελφο ηφζν 

κεγάινπ έξγνπ. Κάλακε ζαθέο ζηνλ αλαγλψζηε φηη, κία ηφζν κεγάιε 

επέλδπζε απαηηεί ηε ζχκπξαμε θαη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ παξαγφλησλ ηεο 

αγνξάο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ 

θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

απφ ηε κία θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηηο έξεπλεο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή απφ ηελ άιιε. Δίλαη εχινγν, φηη κία ηφζν επξείαο θιίκαθαο 

ζπλεξγαζία αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθήο θχζεο θάζε θνξά 

(δηπισκαηηθά, εκπνξηθνχ αληαγσληζκνχ θαη θαηαζθνπείαο). Γηα λα 

μεπεξαζηνχλ ρξεηάδεηαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο, θαη θαιήο ζέιεζεο απφ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, σζηφζν νη ηζνξξνπίεο είλαη πνιχ ιεπηέο θαη νη ζθφπεινη 

πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πνιινί. Βεβαίσο, αληίζηνηρα πνιιά θαη ίζσο 

πεξηζζφηεξα, είλαη ηα νθέιε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε, ε νπνία ιφγσ 

ηεο κεγάισλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ ζα επηηχρεη αλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζα 

κπνξέζεη λα θξαηήζεη ην αλά κνλάδα (κέζν θφζηνο) ηνπ παξαγφκελνπ 

θαπζίκνπ ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα θαη λα επηηξέςεη ζηνπο επελδπηέο λα 

έρνπλ κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο.  

 Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ 

ζηελ βαζεηά πίζηε θαη ειπίδα απφ πιεπξάο κνπ φηη, ε πξνηεηλφκελε ζηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε εξγαζίαο ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο 

αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζα επηηεπρζεί, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ θνηηαζκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ, γηα έλα έλα πιαλήηε πην “πξάζηλν”, σο παξαθαηαζήθε γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο. 
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