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ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ IGI – POSEIDON

Στο Μιλάνο βρίσκονται από τη Δευτέρα σε εξέλιξη επαφές μεταξύ ΔΕΠΑ, Εdison και
Gazprom για τον αγωγό IGI - Poseidon εν όψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα στη Μόσχα την ερχόμενη Παρασκευή καθώς στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα
έχει στη Μόσχα ο πρωθυπουργός με τον Ρώσο ομόλογο του Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον
Πρόεδρο της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν στις 7 Δεκεμβρίου, θα είναι τα ζητήματα της
ενέργειας.

Και αυτά περνάνε μέσα από την Ήπειρο και τη Θεσπρωτία, καθώς ΔΕΠΑ και Edison έχουν
ολοκληρώσει στην πλειοψηφία τους τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν για την
αδειοδότηση του Ελληνοϊταλικού αγωγού μεταφοράς αερίου (IGI – Poseidon), ο οποίος
φιλοδοξεί να αποτελέσει την επέκταση του Turk Stream στην Ευρώπη μεταφέροντας
ρώσικο αέριο, με τις δύο εταιρείες να έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την ρωσική Gazprom.

Ο αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ αποτελεί έργο εισαγωγής πολλαπλών πηγών προμήθειας φυσικού
αερίου που θα συνεισφέρει στην διαφοροποίηση και ασφάλεια προμήθειας αερίου στα
πλαίσια του επονομαζόμενου «Νοτίου Διαδρόμου».
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Ο αγωγός έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει μέχρι και 14 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων
φυσικού αερίου ανά έτους από την Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή
ή/και την περιοχή της Κασπίας προς την Ιταλία και την Ευρώπη μέσω Τουρκίας και
Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, ο αγωγός «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» θα έχει μήκος 207 χιλιόμετρα
υποθαλάσσιου αγωγού διαμέτρου 32 ιντσών. Ο αγωγός

ξεκινά από τον σταθμό συμπίεσης που θα χωροθετηθεί κοντά στο σημείο προσαιγιάλωσης
στο Φλωροβούνι της Θεσπρωτίας όπου θα συνδέεται και με το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα
Αερίου.

Από το σημείο προσαιγιάλωσης στην Ελλάδα ο αγωγός θα διασχίσει την Ελληνική
Υφαλοκρηπίδα από την πλαγιά της Λεκάνης του Ιονίου Πελάγους προς την Ιταλική πλαγιά
και το Στενό του Ότραντο, ώστε να καταλήξει στο σημείο προσαιγιάλωσης ανατολικά του
Ότραντο.

Στη συνέχεια μέσω χερσαίου αγωγού θα προχωρήσει στον μετρητικό σταθμό εντός της
περιφέρειας του Ότραντο όπου θα συνδέεται με το Ιταλικό σύστημα φυσικού αερίου

Εταιρεία υπεύθυνη για την ανάπτυξη και προώθηση του έργου του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι
η Ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕ, που ανήκει ισόποσα στις εταιρείες ΔΕΠΑ ΑΕ και
Edison International Holding. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη κι άλλων διεθνών
έργων στα πλαίσια του ανοίγματος του Νοτίου Διαδρόμου, με τον Διασυνδετήριο Αγωγό
Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και τον αγωγό διασύνδεσης των κοιτασμάτων της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα και την Ευρώπη, «EastMed»

Επαφές των τριών εταιριών (ΔΕΠΑ, Edison & Gasprom) για το ίδιο θέμα είχαν προηγηθεί
προ δεκαημέρου στη Μόσχα. ΔΕΠΑ και Εdison βλέπουν το ταξίδι του πρωθυπουργού στη
Μόσχα ως ευκαιρία για αναθέρμανση του κοινού ενδιαφέροντος αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου IGI ως επέκταση του Turk Stream.
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Τόσο στη συνάντηση της Μόσχας όσο και σε αυτή του Μιλάνου, οι δύο εταιρίες αυτό που
επιδιώκουν είναι να πείσουν την ρωσική Gazprom ότι ο αγωγός IGI προσφέρει μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα από την επέκταση του Turk Stream μέσω Βουλγαρίας.

Οι εκπρόσωποι των ΔΕΠΑ και Edison, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις της Μόσχας που
αφήνουν να εννοηθεί ότι η διαδρομή του αγωγού αντί να χαραχθεί μέσω της χώρας μας
μπορεί να κατευθυνθεί μέσω Βουλγαρίας, εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι τα πλεονεκτήματα
της ελληνικής όδευσης είναι αναμφισβήτητα.

Στις παρουσιάσεις τους προς τον ρωσικό κολοσσό οι δύο εταιρίες τόνισαν ότι ο
ελληνοϊταλικός αγωγός είναι τεχνικά ώριμος, καθώς έχει ολοκληρωθεί το 80% των μελετών
και τις απαιτούμενες αιτήσεις αδειοδότησης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας να
έχουν υποβληθεί όπως κι εκείνη προς τις Βρυξέλλες για την εξαίρεση πρόσβασης τρίτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης των εταιρειών
ήταν διάχυτος ο προβληματισμός ανάμεσα και στις τρεις πλευρές για το αν τελικά η
Κομισιόν θα βάλει εμπόδια στην εκτέλεσή του, έχοντας παράλληλα ως δεδομένη και τη
σθεναρή πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για εύρεση εναλλακτικών
πηγών προμήθειας φυσικού αερίου εκτός Ρωσίας.

Ιδίως στην Ελλάδα ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ με κάθε αφορμή δηλώνει την
αντίθεση των ΗΠΑ στην περαιτέρω διείσδυση της Gazprom στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο
της χώρας, ενώ πρόσφατα και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης
εμφανίστηκε διστακτικός στην εξέλιξη και έκβαση του εγχειρήματος του αγωγού που θα
μεταφέρει φυσικό αέριο της Gazprom.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα του IGI – Poseidon αναμένεται να είναι στην ατζέντα των
συζητήσεων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 7
Δεκεμβρίου στη Μόσχα. Χωρίς να καλλιεργούνται ιδιαίτερα θετικές προσδοκίες, εκτιμάται
πως θα υπάρξουν πολιτικές αναφορές στο έργο.

Πολλά βέβαια, αναμένεται να εξαρτηθούν και από το επόμενο ταξίδι του αναπληρωτή
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υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου στην Ουάσιγκτον στις 11 με 14 Δεκεμβρίου.
Στην ελληνική αποστολή θα συμμετέχει και ο γενικός γραμματέας Ενέργειας Μιχάλης
Βερροιόπουλος.

Με αυτά τα δεδομένα οι εταιρίες ΔΕΠΑ και Edison αναμένουν ουσιαστικά τις πολιτικές
αποφάσεις για το επενδυτικό σχέδιο του αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας.
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