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ΘΔΜΑ:  Εγκαίνια πρώτου πλωτοφ τερματικοφ ςταθμοφ LNG τησ Γερμανίασ 
 

Σα εγκαίνια του πρώτου πλωτοφ τερματικοφ ςτακμοφ (FSRU) υγροποιθμζνου φ/α (LNG) 
πραγματοποιικθκαν ςτισ 17.12 ςτο Wilhelmshaven τθσ Β. Θάλαςςασ από τον Καγκελάριο 
Olaf Scholz μαηί με τουσ κυβερνθτικοφσ εταίρουσ του, τον Τπουργό Οικονομίασ και 
Προςταςίασ του Κλίματοσ Habeck (Πράςινοι) και τον Τπουργό Οικονομικών Lindner (FDP).  
 
Σο άνοιγμα του πρώτου τερματικοφ ςτακμοφ LNG αποτελεί ορόςθμο ςτισ προςπάκειεσ τθσ 
Γερμανικισ Κυβζρνθςθσ να καταςτεί ανεξάρτθτθ ενεργειακά από τθ Ρωςία. Σο ζργο 
επιταχφνκθκε με τθ βοικεια ειδικοφ νόμου και υλοποιικθκε ςε λιγότερο από 200 θμζρεσ. 
«Αυτόσ είναι πλζον ο νζοσ ρυθμόσ ςτη Γερμανία με τον οποίον προωθοφμε τισ κρίςιμεσ 
ενεργειακζσ υποδομζσ», ανζφερε επίςθσ ο Καγκελάριοσ. Η δρομολόγθςθ δείχνει επίςθσ ότι θ 
Γερμανία ςχεδιάηει να παραμείνει ανταγωνιςτικι ςτθ διεκνι αγορά υγροποιθμζνου φ/α, ενώ 
παραμζνει επιφυλακτικι απζναντι ςτο πανευρωπαϊκό ανώτατο όριο τιμών φ/α που 
επιδιώκει θ ΕΕπιτροπι. Ο Καγκελάριοσ ανθςυχεί ότι τα πλοία LNG κα μποροφςαν απλώσ να 
ςτοχεφουν ςτον πλειοδότθ, αφινοντασ τθν Ευρώπθ με λιγότερθ προςφορά. 
 
το νζο ςτακμό κατζπλευςε ιδθ το πλοίο «Hoegh Esperanza», μια πλωτι μονάδα 
αποκικευςθσ και επαναεριοποίθςθσ (FSRU). «Θα ακολουθήςουν και άλλοι τερματικοί 
ςταθμοί ςτισ ακτζσ τησ Βόρειασ Θάλαςςασ και τησ Βαλτικήσ τισ επόμενεσ εβδομάδεσ και μήνεσ 
ςτo Lubmin, Brunsbüttel και Stade. Μζχρι το τζλοσ του επόμενου ζτουσ θα ζχουμε πιθανότατα 
μια ικανότητα ειςαγωγήσ άνω των 30 δισ κυβικών μζτρων φ/α. Αυτό από μόνο του αντιςτοιχεί 
ςε πολφ περιςςότερο από το μιςό τησ ςυνολικήσ ποςότητασ φ/α που προμηθεφτηκε πζρυςι η 
Γερμανία μζςω των αγωγών από τη Ρωςία», διλωςε ο Καγκελάριοσ. Επίςθσ τόνιςε ότι τα 
άλλα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ κα πρζπει να επωφελθκοφν από τθν ςτροφι τθσ Γερμανίασ προσ το 
LNG, ενώ θ Γερμανία είναι ζτοιμθ να βοθκιςει τουσ ευρωπαίουσ γείτονζσ τθσ που δεν ζχουν 
ακτζσ, αλλά με τουσ οποίουσ θ Γερμανία είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ και κα τουσ ςυνδράμει.  
 
Τπενκυμίηεται ότι οι οικολογικζσ οργανώςεισ ζχουν επικρίνει τθν καταςκευι ςτακμών LNG. 
Τποςτθρίηουν ότι ο νζοσ τερματικόσ ςτακμόσ ςθματοδοτεί το «αποκορφφωμα τθσ άγνοιασ» 
και προειδοποιοφν ότι το πλοίο «Hoegh Esperanza»μπορεί να διαςπείρει βιοκτόνα ςτθ 
Θάλαςςα Wadden, που ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ 
UNESCO. 
 

 
 


