
 
 

Αρχική απάντηση του TAP στην έκθεση του Δικτύου Bankwatch «Προπέτασμα καπνού: Γιατί οι 

κλιματικές υποσχέσεις του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου δεν ευσταθούν»1 

Η έκθεση «Προπέτασμα καπνού: Γιατί οι κλιματικές υποσχέσεις του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού 

Αερίου (SCG) δεν ευσταθούν», που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2018, επικεντρώνεται στις 

διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου. Σκοπός της είναι να ποσοτικοποιήσει και να αξιολογήσει τη 

δυνητική σημασία αυτών των εκπομπών από τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου. Δεδομένου ότι η 

έκθεση επικεντρώνεται αποκλειστικά στις διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου, δεν αναγνωρίζει τα 

οφέλη του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) προς τις φιλοξενούσες χώρες, τις 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 

προς τις τοπικές κοινότητες, αλλά και το ρόλο του φυσικού αερίου στη μείωση των εκπομπών από 

άλλες πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας. Επιπλέον, δεν αναγνωρίζει τα μέτρα που έχει εφαρμόσει 

ο TAP για τη μείωση και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη 

διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής και μελλοντικής λειτουργίας του αγωγού. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Επιλογή λειτουργικού εξοπλισμού καύσης που χρησιμοποιεί Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία 

(ΒΔΤ) και πληροί το κριτήριο αναφοράς ενεργειακής απόδοσης που ορίζεται στα έγγραφα 

αναφοράς της ΕΕ για ΒΔΤ, γνωστά ως BREF (BAT reference documents) 

• Εγγενή σχεδιαστικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, συμπεριλαμβανομένων  

οργάνων υψηλής πιστότητας, εξαρτημάτων και βαλβίδων χαμηλής εκπομπής ρύπων, καθώς 

και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης φυσικού αερίου 

• Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, όπου η προσφορά/ζήτηση είναι συμβατή 

• Βελτιστοποιημένο έλεγχο λειτουργίας και προγραμματισμό για την ελαχιστοποίηση του 

εξαερισμού 

• Προληπτική και τακτική παρακολούθηση, συντήρηση και τεχνική εξυπηρέτηση κατά μήκος 

του αγωγού ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της αποδοτικότητας καύσης της 

εγκατάστασης και να ελαχιστοποιούνται οι διαφεύγουσες εκπομπές 

• Υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου προς υποστήριξη των εκθέσεων 

ενεργειακής απόδοσης και βελτιώσεων. 

Λεπτομερείς τεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν από διεθνείς τεχνικές εταιρείες και εταιρείες 

πιστοποίησης για να εκτιμήσουν πιθανές διαφεύγουσες εκπομπές που σχετίζονται με τον TAP, 

προβλέπουν ετήσιες διαφεύγουσες εκπομπές μεθανίου που αντιστοιχούν σε απώλεια της τάξης του 

0,008%, σε σύγκριση με τη συνολική ροή του αγωγού. Η απώλεια αυτή είναι εξαιρετικά μικρή, 

καταδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού του αγωγού. Επίσης, βρίσκεται εντός των ορίων που έχει θέσει η Παγκόσμια Ενεργειακή 

Ανασκόπηση 2017 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας σε ό,τι αφορά την εκτίμηση πως το φυσικό 

αέριο θα αποφέρει κλιματικό όφελος σε σύγκριση με τον άνθρακα. Οι εκτιμώμενες από τις 

λεπτομερείς μηχανικές μελέτες απώλειες δε, είναι πολύ χαμηλότερες από τις γενικές εκτιμήσεις 

απώλειας μεθανίου της τάξης του 0,5-6% που περιλάμβανε η έκθεση Bankwatch. 

                                                           
1 Πρωτότυπος τίτλος: "Smoke and mirrors: Why the climate promises of the Southern Gas Corridor don’t add 
up" 



 
 

Τα παρακάτω βασικά σημεία καταδεικνύουν περαιτέρω την ευρύτερη σημασία του Νότιου 

Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, και του TAP ειδικότερα: 

• Το φυσικό αέριο είναι μια οικονομική μορφή ενέργειας, ολοένα και πιο άφθονη, ασφαλής, 

και σχετικά χαμηλή σε περιεκτικότητα άνθρακα που, μακροπρόθεσμα, θα αποτελέσει 

αναπόσπαστο μέρος του ενεργειακού μίγματος ώστε να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια 

ενεργειακή πρόκληση του μέλλοντος.   

• Καθώς η Ευρώπη μεταβαίνει σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα, εξακολουθεί να 

χρειάζεται επαρκή και οικονομική ενέργεια από διάφορες πηγές∙ ενέργεια που θα συμβάλλει 

στην τόνωση της οικονομίας της, θα θερμάνει τα σπίτια της, και θα την διατηρήσει 

ανταγωνιστική. 

• Σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να 

έχει πρόσβαση σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ενεργειακές πηγές εφοδιασμού. Από 

αυτήν την άποψη, οι ενεργειακοί πόροι από την περιοχή της Κασπίας συνιστούν την επόμενη 

μεγάλη ευκαιρία για την ήπειρο. Ο TAP μπορεί να συνδεθεί με βασικές υποδομές, όπως ο 

Αγωγός Ιονίου-Αδριατικής (IAP) και ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), 

εισάγοντας μια νέα πηγή φυσικού αερίου σε χώρες που σήμερα εξαρτώνται από μία και μόνο 

πηγή ενέργειας ή που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε φυσικό αέριο. 

• Ένα άλλο σημαντικό σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι το φυσικό αέριο που θα 

μεταφέρει ο TAP αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της ζήτησης στη Βουλγαρία (1bcm/a), το 

ένα πέμπτο της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα (1bcm/a), και περί το 12% της ζήτησης 

φυσικού αερίου στην Ιταλία. 

• Οι νέες προμήθειες φυσικού αερίου θα επηρεάσουν και τον ανταγωνισμό, προσφέροντας 

ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον στους τελικούς καταναλωτές. 

• Το φυσικό αέριο που μεταφέρεται από τον TAP θα συμβάλλει στην απεξάρτηση των 

ευρωπαϊκών οικονομιών από τον άνθρακα, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά 

Βαλκάνια, όπου ο ενεργειακός τομέας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα βαρέα ορυκτά 

καύσιμα, δηλαδή άνθρακα και λιγνίτη, για την παραγωγή ενέργειας. Η ζήτηση για φυσικό 

αέριο αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αντικαθιστά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το ξύλο που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή. 

• Η υλοποίηση του TAP και το άνοιγμα του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου συνιστούν 

ιστορικό βήμα προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών 

εφοδιασμού, και αποτελούν κομβικό επίτευγμα για το άνοιγμα μιας νέας διαδρομής και την 

ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. 

• Επί του παρόντος, μεγάλο μέρος της Ευρώπης εξαρτάται από τον άνθρακα, με συνέπεια 

σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

αναμένει ότι το ένα τρίτο των υφιστάμενων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα 

στην Ευρώπη θα πάψουν να λειτουργούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα στο φυσικό αέριο να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του. Το φυσικό αέριο εκπέμπει 

κατά 50% λιγότερο CO2 από τον άνθρακα κατά την καύση για παραγωγή ενέργειας. 

• Άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, έχουν πυρηνική ενέργεια, αλλά σχεδιάζουν τη σταδιακή 

κατάργησή της και τη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας που 

χρησιμοποιούν, σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν πιο βιώσιμη παραγωγή ενέργειας και να 

μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το φυσικό αέριο είναι ο ιδανικός εταίρος 



 
 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

• Επιπλέον, η διαλείπουσα φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί την ανάγκη 

για ευέλικτη παραγωγή ενέργειας – και το φυσικό αέριο από την άποψη αυτήν είναι ο 

ιδανικός εταίρος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεπώς, το φυσικό αέριο θα 

παραμείνει απαραίτητο στοιχείο του ενεργειακού μίγματος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών φυσικού αερίου. 

• Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, αλλά ως διαδικασία 

μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και δαπανηρή. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

απαιτούν σημαντικές επιδοτήσεις και κρατική υποστήριξη για να καταστούν ώριμες στην 

αγορά. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη μετάβασης από τις πηγές ενέργειας με 

υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα στο καθαρότερο από τα ορυκτά καύσιμα –δηλαδή το 

φυσικό αέριο– προκειμένου να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι οποιασδήποτε χώρας. 


