
Ενέργεια

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

31 έργα υποδοµών φυσικού αε-
ρίου επιλέχθηκαν για χρηµατο-
δότηση στο πλαίσιο του ΕΕΠΑ 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 663/2009 
µε τον οποίο θεσπίστηκε το ευ-
ρωπαϊκό ενεργειακό πρόγραµµα 
ανάκαµψης (ΕΕΠΑ)]. Η συνολική 
συνεισφορά της ΕΕ σε αυτά τα 
έργα ανέρχεται στα € 1 363 εκατ.:

•  Γραµµές διασύνδεσης φυσικού 
αερίου: € 1 285 εκατ.  
για 17 διασυνδετήριους 
αγωγούς.

•  Έργα φυσικού αερίου  
αντίστροφης ροής: € 78 εκατ. 
σε 14 διαχειριστές συστηµάτων 
µεταφοράς,  για την κατασκευή 
υποδοµών και εξοπλισµού  για 
αντίστροφη ροή, σε περίπτωση  
βραχυπρόθεσµης διακοπής του εφοδιασµού.

ΠΟΙΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙ

∆ηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν τα 
ενεργειακά δίκτυα στους τοµείς των έργων λειτουργούν ως 
φορείς υλοποίησης των έργων. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα 
για τη διευκόλυνση της υλοποίησης και την παρακολούθηση 
της προόδου των έργων.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το µέγιστο ποσοστό χρηµατοδότησης που παρέχει η ΕΕ 
οριοθετείται στο 50%. Τα δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων µαζί µε τις ιδιωτικές επενδύσεις 
καλύπτουν το κόστος της κατασκευής ή ολοκλήρωσης 
σύγχρονων υποδοµών στον τοµέα του φυσικού αερίου στην 
ΕΕ. Με αυτό χρηµατοδοτούνται συγκεκριµένες δράσεις, όπως 
οι µηχανολογικές και τεχνικές µελέτες, η προµήθεια στοιχείων 

στον τοµέα του 
φυσικού αερίου 

Έργα του ΕΕΠΑ 
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µακροπρόθεσµης παράδοσης και ο εργασίες κατασκευής του 
αγωγού και των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης. 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆Ε∆-Ε

Τα περισσότερα από τα επιλεγµένα έργα έχουν ήδη χαρακτη-
ριστεί έργα ∆Ε∆-Ε ευρωπαϊκού ή κοινού ενδιαφέροντος και 
επιλέχθηκαν για υποστήριξη από το ΕΕΠΑ λόγω της σηµασίας 
και του σταδίου προόδου των εργασιών.

ΣΤΟΧΟΙ

Στο συνολικό πλαίσιο του ΕΕΠΑ, το πρόγραµµα για τις υποδοµές 
φυσικού αερίου συµβάλλει σηµαντικά στο γενικότερο στόχο της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για την επίτευξη ασφαλούς, 
ανταγωνιστικού και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασµού.

Βελτιώνει την ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο µε 
τη συµπλήρωση των ζεύξεων που λείπουν από τη δικτυακή 
υποδοµή για τη µεταφορά και τις συναλλαγές φυσικού αερίου, 
καθώς και µε τη διαφοροποίηση των οδεύσεων µεταφοράς και 
των πόρων φυσικού αερίου.

Βελτιώνει επίσης τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού 
αερίου µε την υποστήριξη της εφαρµογής της τρίτης δέσµης 
µέτρων για την εσωτερική αγορά και του κανονισµού για την 
ασφάλεια του εφοδιασµού µε φυσικό αέριο (Κανονισµός αριθ. 
994/2010 της 20ής Οκτωβρίου 2010).

ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ

Τα έργα φυσικού αερίου που υποστηρίζονται από το ΕΕΠΑ θα 
συµβάλουν ιδιαιτέρως:

•  Στην αύξηση του εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
φυσικό αέριο κατά περίπου 50 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα/
έτος, που θα προέρχεται από πηγές εκτός Ευρώπης και θα 
διοχετεύεται µέσω των αγωγών Nabucco, ITGI-Poseidon και 
GALSI, καθώς και από τους νέους τερµατικούς σταθµούς 
υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Πολωνία και την Κύπρο.

•  Στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου αγωγών φυσικού 
αερίου µε την ανάπτυξη νέων ή την ενίσχυση των υφιστάµενων 
διασυνδέσεων µεταξύ Πορτογαλίας-Ισπανίας-Γαλλίας 
(αµφίδροµη), Γερµανίας-Βελγίου-Ηνωµένου Βασιλείου 
(αµφίδροµη), Ρουµανίας-Βουλγαρίας-Ελλάδας-Ιταλίας, 
Σλοβακίας-Ουγγαρίας (αµφίδροµη) και βαλτικών χωρών-
Πολωνίας-∆ανίας-Γερµανίας.

•  Στην υλοποίηση της αντίστροφης ροής σε κρίσιµες γραµµές 
διασύνδεσης των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου 
στην Πορτογαλία, τη Ρουµανία, την Αυστρία, τη Σλοβα-

κία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ουγγαρία, τη Λετονία,  
τη Λιθουανία και την Πολωνία. 

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

∆εκαπέντε έργα έχουν ολοκληρωθεί: 

•  Αγωγός διασύνδεσης υψηλής πίεσης µεταξύ Ουγγαρίας και 
Ρουµανίας (ενηµερωτικό δελτίο RO-HU).

•  Αναβάθµιση του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου 
µεταξύ των συνόρων Σλοβενίας-Αυστρίας και της Λουµπλιάνα 
(ενηµερωτικό δελτίο Σλοβενία).

•  Πρώτη γραµµή απευθείας διασύνδεσης µεταξύ Ουγγαρίας 
και Κροατίας (ενηµερωτικό δελτίο HU).

•  Τέσσερα έργα αντίστροφης ροής στην Αυστρία (Μπαουµγκάρ-
τεν) που διασφαλίζουν τον εφοδιασµό µε φυσικό αέριο 
της Σλοβακίας (ενηµερωτικά δελτία RF-AT-01, RF-AT-02,  
RF-AT-03 και RF-AT-04).

•  Αναβάθµιση του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου (ενηµε-
ρωτικό δελτίο BE).

•  Επέκταση της χωρητικότητας της υπόγειας µονάδας αποθή-
κευσης φυσικού αερίου στη Σλοβακία (ενηµερωτικά δελτία 
RF-SK-01, και RF-SK-02).

•  Ενίσχυση της ευελιξίας της σύνδεσης αποθήκευσης φυσι-
κού αερίου στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (ενηµερωτικό δελτίο 
RF-CZ-01).

•  Αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου 
στην Τσεχική ∆ηµοκρατία (ενηµερωτικό δελτίο STORE-CZ-02).

•  Αύξηση της χωρητικότητας αµφίδροµης διασυνοριακής 
ροής  µεταξύ των συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου 
της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας και της Πολωνίας (ενηµερωτικό 
δελτίο RF-CZ-PL).

•  Εγκατάσταση συνδέσεων αντίστροφης ροής και συστήµατος 
ελέγχου ροής στο σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου της 
Ουγγαρίας (ενηµερωτικό δελτίο RF-HU).

•  Ενίσχυση της διασύνδεσης µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας 
(κλάδος Λαρό) (ενηµερωτικό δελτίο ES).

Οι εργασίες κατασκευής βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν 
οµα λά σ την πλε ιονότητα των έργων που αποµένουν. 
Αναµένεται ότι όλες οι δράσεις που υποστηρίζονται από το 
ΕΕΠΑ θα ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι το 2015.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_el.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_el.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



