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Ο ρόλος της Ισπανίας στη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Ετήσια 

Συνέλευση Ισπανικής Ένωσης Αερίου, 31.05.2022. 

 

Στην ετήσια εκδήλωση – συνέλευση της Ισπανικής Ένωσης Αερίου (Sedigas), η οποία 

πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα του Μαΐου, παρευρέθηκαν οι σημαντικότεροι 

παράγοντες του τομέα αερίου στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον λόγο πήραν 

στελέχη εταιριών του εν λόγω κλάδου (NATURGY, ENAGÁS, NORTEGAS, REDEXIS, NEDGIA, 

PAVILION ENERGY, GALP GND, ENERGINET, κ.ά.), που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, 

παρουσιάζοντας τις τάσεις του τομέα, στην Ισπανία και στην Ευρώπη.  

 

Aξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία κάνει πλέον αυξημένη χρήση των έξι λειτουργικών 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου (LNG), που διαθέτει, η τροφοδοσία των 

οποίων έχει αυξηθεί κατά 289%, σε ετήσια βάση, με σημαντικότερο εταίρο, προς το παρόν, τις 

Η.Π.Α., εκ των οποίων η εισαγωγή υγροποιημένου αερίου έχει αυξηθεί, κατά περίπου 30%, σε 

ετήσια βάση. Το μέσο ποσοστό αποθήκευσης του αερίου φθάνει το 66%, παρά τις επιδράσεις 

του πολέμου και πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, σύμφωνα με 

δημοσιευμένα στοιχεία του κλαδικού τύπου, τις εγκαταστάσεις σε Βαρκελώνη και Βαλένθια 

(Sagunto) θα εκμεταλλευτεί η Ιταλία, αφού κατόπιν συμφωνίας με την ισπανική πλευρά, μικρά 

πλοία θα μεταφέρουν, από τους ανωτέρω λιμένες, υγροποιημένο αέριο σε σταθμό αποθήκευσης 

στην Ιταλία. Η συμφωνία αποτελεί προσωρινή εναλλακτική της ενδεχόμενης ανάπτυξης του 

αγωγού μεταξύ Βαρκελώνης και Λιβόρνο, υποδομή, που περιλαμβάνεται στο σχέδιο REPower 

EU, τον οδικό χάρτη ενεργειακών ροών της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της πρόκλησης 

αποσύνδεσης από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει 

ήδη δημιουργηθεί μία ομάδα εργασίας από Ισπανία και Ιταλία για να διεξάγει έλεγχο τεχνικής 

βιωσιμότητας του συγκεκριμένου αγωγού. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ένωσης 

Αερίου, Sedigas, κ. Joan Batalla, οι διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών της Ευρώπης είναι 

στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.  

Αναφορά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε και στην αυξημένη τιμή του αερίου, γεγονός, 

το οποίο προκαλεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Σημειώνεται ότι 

Ισπανία και Πορτογαλία έχουν ορίσει ανώτατη τιμή αερίου και περιμένουν την τελική έγκριση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να την εφαρμόσουν. Ο κ. Batalla επισήμανε την ανάγκη 

εισαγωγής αερίου από άλλες αγορές, δεδομένου ότι η Ισπανία δεν διαθέτει κοιτάσματα, κάνοντας 

κριτική για την έλλειψη μειώσεων φόρων στο αέριο, όπως συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ε.Ε.   

Όλοι οι ομιλητές σημείωσαν ότι το σύστημα αερίου της Iσπανίας είναι «στιβαρό» (robust), καθώς 

και την εκτίμηση ότι με την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., το αέριο θα διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο. 

Μάλιστα, ο Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας και Δικτύων της μεγάλης ισπανικής ενεργειακής 

Naturgy, κ. Pedro Larrea, έκανε κριτική για την απουσία σημαντικών επενδύσεων στην ανάπτυξη 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

τεχνολογιών ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο, παρά το γενικά υψηλό υφιστάμενο 

ποσό σε επενδύσεις σε Α.Π.Ε, στην Ισπανία.  

Τέλος, στην εκδήλωση συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, κα Sara Aagesen, η οποία 

ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 100 έργα αξίας άνω των 800 εκατ. ευρώ, έχουν υποβληθεί 

στην κατηγορία πρωτοπόρων έργων ανανεώσιμου υδρογόνου, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο 

του προγράμματος ανασυγκρότησης και οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά την έναρξη της ετήσιας συνάντησης της Sedigas, η 

Ισπανίδα Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι η Ισπανία είναι απόλυτα προετοιμασμένη να ηγηθεί της 

επανάστασης του υδρογόνου και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για την 

έναρξη νέων προγραμμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 
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