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Αγωγός Φυσικού Αερίου Νιγηρίας-Μαρόκου: Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Μαρόκου, 
Νιγηρίας και Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) 

 
Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του έργου του αγωγού φυσικού αερίου 

Νιγηρίας-Μαρόκου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου τ.έ., στο Ραμπάτ, με την υπογραφή  
Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Μαροκινού Οργανισμού Υδρογονανθράκων και Ορυχείων (Office 
National des Hydrocarbures et des Mines - ONHYM), της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου της Νιγηρίας 
(National Nigerian Petroleum Company Limited - NNPC) και της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της 
Δυτικής Αφρικής (ECOWAS), στην οποία μετέχουν τα 14 από τα 16 κράτη τα οποία αφορά το 
συγκεκριμένο έργο.  

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των τριών μερών, το Μνημόνιο Κατανόησης επιβεβαιώνει την 
δέσμευση της ECOWAS και όλων των χωρών που διασχίζει ο αγωγός, προς την κατεύθυνση υλοποίησης 
του συγκεκριμένου ενεργειακού έργου στρατηγικής σημασίας, το οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα 
προμηθεύει με αέριο όλες τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας νέας 
όδευσης ενεργειακών εξαγωγών προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η κατασκευή του 
αγωγού αναμένεται να έχει σημαντικά στρατηγικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.  

Ο ONHYM και η NNPC προτίθενται να υπογράψουν, προσεχώς, αντίστοιχα Μνημόνια 
Κατανόησης και με την Μαυριτανική Εταιρία Υδρογονανθράκων (Société Mauritanienne des 
Hydrocarbures - SMH) και την Εταιρία Πετρελαίου της Σενεγάλης (Société des Pétroles du Sénégal - 
Petrosen). 

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αγωγός, περίπου 7.000 χλμ., θα εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της 
Δυτικής Αφρικής από τη Νιγηρία έως το Μαρόκο, διερχόμενος από τα χωρικά ύδατα δεκατριών χωρών, 
ενώ σχεδιάζεται και η σύνδεσή του με τον αγωγό Maghreb-Europe και το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού 
αερίου.  

Υπενθυμίζεται ότι το εν θέματι μακροχρόνιο ενεργειακό επενδυτικό σχέδιο ανακοινώθηκε για 
πρώτη φορά κατά την επίσκεψη του Μαροκινού Βασιλιά στην Αμπούτζα, τον Απρίλιο του 2016. Σύμφωνα 
με τις επίσημες δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας του ONHYM, κας Amina Benkhadra, το έργο, μετά την 
ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας, θα περάσει πλέον στο στάδιο της μελέτης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και του τεχνικού σχεδιασμού.  
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