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Διασύνδεση φυσικού αερίου
Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-
Βουλγαρίας (IGB)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ICGB AD 
Bulgarian Energy Holding
http://www.bgenh.com

IGI Poseidon
http://www.igi-poseidon.com/greece/
index.asp

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Μήκος: 168,5 χλµ. (140 χλµ. στη 
Βουλγαρία, 28,5 χλµ. στην Ελλάδα)
Δυναµικότητα: 3 έως 5 δισ.κ.µ./έτος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικό κόστος έργου: € 128,2 εκατ.
Συνολικό κόστος δραστηριοτήτων 
ΕΕΠΑ: €118 εκατ., από τα οποία:
  Φορείς υλοποίησης: € 73 εκατ.
  Υποστήριξη ΕΕΠΑ: €45 εκατ.  

(ποσοστό χρηµατοδότησης 
38,14%)

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΕΠΑ1

Έναρξη: Οκτώβριος 2009
Ολοκλήρωση: ∆εκέµβριος 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Ενέργειας
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ελληνικό Υπουργείο περιβάλλοντος, 
ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής
http://www.ypeka.gr/

Βουλγαρικό Υπουργείο οικονοµίας, 
ενέργειας και τουρισµού
http://www.mi.government.bg/

Ιταλικό Υπουργείο οικονοµικής ανάπτυξης
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Ενηµέρωση: Οκτώβριος 2013

1.  ∆ραστηριότητες που συγχρηµατοδοτούνται  
από το ΕΕΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης µε 
δυνατότητα αντίστροφης ροής, µεταξύ της Ελλάδας (Κοµοτηνή) και της Βουλγαρίας (Στάρα 
Ζαγόρα).

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συµβολή του έργου συνίσταται στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού 
µε τη διαφοροποίηση των οδεύσεων και των πηγών του φυσικού αερίου που εισάγεται στη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα και παραπέρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Ο αγωγός IGB θα µεταφέρει αέριο από τον τερµατικό σταθµό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και θα 
συνδέεται επίσης µε το ∆ιασυνδετήριο αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (ITGI), επιτρέποντας 
την εισαγωγή αερίου από κοιτάσµατα της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής.

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Τα κεφάλαια του ΕΕΠΑ υποστηρίζουν την υλοποίηση των τεχνικών µελετών (βασική µελέτη και 
µελέτη εφαρµογής), την αγορά των υλικών και την κατασκευή του αγωγού σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Οι δικαιούχοι σύστησαν τον Νοέµβριο του 2010 κοινή εταιρεία µε την επωνυµία «ICGB», µε σκοπό 
την ανάπτυξη και λειτουργία του έργου IGB. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε τις τεχνικές 
µελέτες και τις διαδικασίες αδειοδότησης και ανάθεσης βρίσκονται στη φάση υλοποίησης.

Το έργο αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2014.

Έργο ΕΕΠΑ

∆ίκτυο φυσικού 
αερίου

 Αγωγός
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