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Διασύνδεση φυσικού αερίου
«Ποσειδών» – Αγωγός ανοικτής θαλάσσης 
συνδέει τα συστήµατα µεταφοράς φυσικού 
αερίου Ελλάδας και ΙταλίαςΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Ελλάδα, Ιταλία

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

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Μήκος: 210 χλµ. υποθαλάσσια
Δυναµικότητα: 8 δισ.κ.µ./έτος

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικός κόστος έργου: € 500 εκατ.
(τελεί υπό αναθεώρηση)
Συνολικό κόστος δραστηριοτήτων 
ΕΕΠΑ: € 200 εκατ. από τα οποία:
  Φορέας υλοποίησης: € 100 εκατ.
  Υποστήριξη ΕΕΠΑ: € 100 εκατ.  

(ποσοστό χρηµατοδότησης 50%)

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΕΠΑ1 
Έναρξη: Οκτώβριος 2009
Ολοκλήρωση: Ιούνιος 2013

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/

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

Ενηµέρωση: Οκτώβριος 2013

1.  ∆ραστηριότητες που συγχρηµατοδοτούνται  
από το ΕΕΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ
Το έργο «Ποσειδών» αφορά την κατασκευή ενός αγωγού ανοικτής θαλάσσης για φυσικό αέριο 
υψηλής πίεσης, που θα συνδέει την Ελλάδα µε το Οτράντο της Ιταλίας. Ο αγωγός «Ποσειδών» 
αποτελεί το τελευταίο τµηµα του ∆ιασυνδετήριου αγωγού Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας («ITGI»).

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όταν ολοκληρωθεί, ο αγωγός «Ποσειδών» θα δώσει στην Ιταλία τη δυνατότητα πρόσβασης 
µέσω της Ελλάδας σε φυσικό αέριο από τα κοιτάσµατα της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής. 
Επιπλέον, χάρη στη λειτουργία αντίστροφης ροής του, η Ελλάδα (καθώς και άλλες χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης) θα µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο που θα 
φθάνει στην Ιταλία από τα κοιτάσµατα της βόρειας Αφρικής.

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Το ΕΕΠΑ υποστηρίζει την υλοποίηση των τεχνικών µελετών (Βασικές Μελέτες Σχεδιασµού), και την 
αγορά των υλικών του αγωγού και του σχετικού εξοπλισµού για την κατασκευή του αγωγού «Ποσειδών».

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Το µεγαλύτερο µέρος των διαδικασιών αδειοδότησης για το έργο έχει ολοκληρωθεί, ενώ 
προς την ολοκλήρωση πλησιάζει και ο τεχνικός σχεδιασµός. Φορείς υλοποίησης του έργου 
δεν επελέγησαν, στο πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων µε τον παραγωγό φυσικού 
αερίου (Shah Deniz στο Αζερµπαϊτζάν), για την εξασφάλιση των απαραίτητων συµφωνιών 
µεταφοράς. Οι φορείς υλοποίησης του έργου συνεχίζουν να αναζητούν εναλλακτικές πηγές 
φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας και τη Μέση Ανατολή.

τµήµα των ∆Ε∆-Ε 
Έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  
NG 3: Χώρες της Κασπίας  
Θάλασσας-Μέση Ανατολή-ΕΕ

∆ίκτυο φυσικού αερίου

Έργο ΕΕΠΑ
 Αγωγός    Σταθµός µέτρησης

http://www.igi-poseidon.com/greece/index.asp
http://www.igi-poseidon.com/greece/index.asp
http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/eepr/index_en.htm
http://www.ypeka.gr/Default.aspx%3Ftabid%3D37%26locale%3Del-GR%26language%3Den-US
http://www.sviluppoeconomico.gov.it



