
Έναρξη λειτουργίας αγωγού Baltic Pipe 

 

O αγωγός Baltic Pipe έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο 

κοινού ενδιαφέροντος από το 2013 και έχει λάβει περίπου 267 εκατομμύρια 

ευρώ χρηματοδότησης, μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility 

(CEF). Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρουν ότι θα επιτρέψει την 

εισαγωγή έως και 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού 

αερίου ετησίως από τη Νορβηγία στην Πολωνία μέσω της Δανίας και 

αντίστοιχα, τη μεταφορά 3 bcm φυσικού αερίου ετησίως από την Πολωνία 

στη Δανία.  

 

Στις 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αγωγού, 

παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας, Andrzej Duda, 

και εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του 

Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στο σταθμό 

συμπίεσης αερίου Goleniów.  

 

Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Baltic Pipe είναι ένα στρατηγικό 

έργο υποδομής που στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου 

παροχής φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Θα επιτρέψει, για πρώτη 

φορά, τη μεταφορά φυσικού αερίου απευθείας από κοιτάσματα της 

Νορβηγίας στις αγορές της Δανίας και της Πολωνίας, καθώς και σε 

γειτονικές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ο 

αγωγός Baltic Pipe ενισχύει και την αμφίδρομη μεταφορά, δηλαδή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την παράδοση φυσικού αερίου από την Πολωνία 

στη Δανία. Το εκτιμώμενο συνολικό μήκος του αγωγού είναι 900 km, έχει 4 

σταθμούς συμπίεσης αερίου και η χωρητικότητά του είναι 10 bcm. 

 

Συγκεκριμένα για την Πολωνία, ο υπεράκτιος αγωγός φυσικού αερίου 

προβλέπει τη μεταφορά αερίου μέσω της Δανίας στην Πολωνία. 

Ταυτόχρονα, μέρος του έργου αφορά την επέκταση του υφιστάμενου 

πολωνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και συγκεκριμένα: 



 

 Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει τον υπεράκτιο 

αγωγό με το εθνικό σύστημα μεταφοράς. 

 Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από το Goleniów στο Lwówek. 

 Επέκταση του σταθμού συμπίεσης Goleniów. 

 Κατασκευή του σταθμού συμπίεσης αερίου Gustorzyn. 

 Επέκταση του σταθμού συμπίεσης αερίου Odolanów. 

 

Το έργο θα παρέχει στην Πολωνία άμεση πρόσβαση στα κοιτάσματα 

φυσικού αερίου που βρίσκονται στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα. Η νέα 

γραμμή διασύνδεσης μεταξύ Πολωνίας και Δανίας αναμένεται ότι θα 

συμβάλει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς φυσικού αερίου 

σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης και στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας.  

 


