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Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ στην ενεργειακή αγορά 

 

Ο ΔΕΣΦΑ προσφέρει υπηρεσίες 
ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων με 
τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις 

Ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί, διαχειρίζεται και 
αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου με τροπο  ασφαλή, αξιόπιστο και 
οικονομικά αποδοτικό.Παραλληλα 
λειτουργει  με  αίσθημα υψηλής 
περιβαλλοντικής συνείδησης  θέτοντας 
σαν προτεραιοτητα τα θεματα ασφαλειας 

 

Ο ΔΕΣΦΑ παραλληλα συνεργάζεται με 
αλλους γειτονικους Διαχειριστές 
Συστήματων Μεταφοράς για την 
αναπτυξη και λειτουργία  δικτύων 
μεταφοράς Φ.Α  στην ευρύτερη περιοχή . 

Ο ΔΕΣΦΑ , επιπρόσθετα  αναπτύσσει  
μια σειρά μη ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών  σχετικές με τον Τομέα του 
Φ.Α  



Δίκτυο μεταφοράς Φυσικού Αερίου 

 512 km κεντρικός αγωγός υψηλής πίεσης (70bar) 

 952 km αγωγών υψηλής πίεσης (70 bar) 

 6 Κέντρα Συντήρησης και Λειτουργίας (O&M) 

 49 Μετρητικοί και Ρυθμιστικοί Σταθμοί 

 2 Μετρητικοί Συνοριακοί Σταθμοί (Σιδηρόκαστρο και  Κήποι) &  

       1 Μετρητικός σταθμός στην Αγία Τριάδα 

 1 Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης, 

 120+ βαλβιδοστάσια 

 2 Κέντρα Κατανομής Φορτίου 

 Το σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου και Επικοινωνιών 



Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ (Ρεβυθούσα) 

• 3 δεξαμενές συνολικής 

χωρητικότητας 225.000m3 

• Εγκαταστάσεις αεριοποιησης 

δυναμικότητας1400m3/hΥΦ

Α 

• Λιμενικές εγκαταστάσεις 

φόρτωσης/εκφόρτωσης 

πλοίων μέχρι 260.000m3 

• Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 

13MW (ΣΥΘΗΑ) 

• Σταθμός φόρτωσης  βυτίων  

ΥΦΑ (τέλος του 2020) 

• Λιμενικές εγκαταστάσεις 

μικρής κλίμακας (FEED 

Design) 

 

 

 



Ο Τερματικός Σταθμός της Ρεβυθούσας 



         Το πρόγραμμα POSEIDON MED II/Ρολος ΔΕΣΦΑ  

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμού του νομοθετικού πλαισίου και των 
προϋποθέσεων για τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου στην Ανατολική 
Μεσόγειο. 

 

• 26 εταίροι από 3 κράτη μέλη (Ελλάδα-Ιταλία-Κύπρος) 

• 6 κύρια λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός, Βενετία) 

• 1 τερματικός Σταθμός (Ρεβυθούσα) 

 

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει ως Τεχνικός Συντονιστής του προγράμματος  



Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) ως ναυτιλιακό καύσιμο  

• Φιλικό περιβαλλοντικά καύσιμο 

• Μείωση θαλάσσιων ρύπων 

• Η καύση φυσικού αερίου παράγει, σε σχέση με το πετρέλαιο: 

i. ~30% λιγότερο CO2 

ii. ~90% λιγότερα ΝΟx 

iii. Καθόλου SOx και σωματίδια 

Συμβατό με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς 

• Οδηγία 2012/33 σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο 
(0,5% από 2020) 

• Οδηγία 2014/94 (Ν. 4439/20.11.2016) για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων (από 2025) 

• Οδηγία του Διεθνή Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) για μείωση των εκπομπών 
καυσίμων ναυτιλίας (από 2020) 

 

 



Δυνατότητες Τροφοδοσίας Δ. Ελλάδας με ΥΦΑ  

1. Από τον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας με βυτιοφορα   (truck 

loading)  

2. Από τις  εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας της Ρεβυθούσας,μέσω πλοίων 

με την μεταφορά και αποθήκευση στις λιμενικές εγκαταστάσεις της 

Πάτρας για τον ανεφοδιασμό πλοίων και την διανομή μέσω βυτιοφόρων  

και δικτύου πόλεως. 

 



Δημιουργία/Ανάπτυξη Υποδομών για το Φυσικό Αέριο στην Δυτική Ελλάδα 

• Δημιουργία υποδομών Πάτρας 

• Ανάπτυξη υποδομών Ρεβυθούσας 

• Δίκτυο μεταφοράς (πλοία, βυτιοφόρα ) 

• Δημιουργία/Ανάπτυξη υποδομών διανομής 

 

 

 



Δημιουργία υποδομών Πάτρας 

• Το λιμάνι της Πάτρας διαχειρίζεται έναν μεγάλο όγκο εμπορικών πλοίων με άμεση 

διασύνδεση με τα λιμάνια της Ιταλίας. 

• Οι υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ θα έχουν μια μεγάλη ανάπτυξη δεδομένου και της 

εμπλοκής των επιβατικών πλοίων καθώς και των μικρότερων εμπορικών (RoRo, RoPax 

κτλ) που είναι σήμερα ο πιο εκτεταμένος θαλάσσιος τομέας που τροφοδοτείται με 

ΥΦΑ 

• Οι εγκαταστάσεις SSLNG  θα έχουν μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης 10.000 m3 και 

θα διαθετουν μοναδα αεριοποιησης καθως και μοναδα   τροφοδοσίας βυτιοφόρων  

• Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση 

των εργασιών ελλιμενισμού, φόρτωσης / εκφόρτωσης και των απαραίτητων 

συστημάτων ελέγχου για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ασφαλείας 

 



Η περιοχή της εγκατάστασης SSLNG υποδομών στην Πάτρα 

• Η περιοχή που επιλέχθηκε για το έργο μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων είναι 

ιδιοκτησία του λιμανιού της Πάτρας και είναι κοντά στο νότιο νέο λιμάνι. 

• Ο χώρος της νέας εγκατάστασης είναι ευνοϊκός για τη φόρτωση και την 

πρόσβαση στα βυτία . 



 
 

Γενικό πλάνο εγκατάστασης SSLNG Πάτρας 



Οι εγκαταστάσεις/συστήματα (κύριες) 

Οι εγκαταστάσεις για τις κύριες λειτουργίες  τα διασυνδεδεμένα συστήματα θα ειναι  

στην ξηρά. 

Η εκφόρτωση θα είναι εγκατεστημένη στην προβλήτα που είναι συνδεδεμένη με την 

ακτή με ένα ικρίωμα ή θα είναι εγκατεστημένη σε παρακείμενη αποβάθρα  

Οι 5 κύριες λειτουργίες είναι: 

1. Η εκφόρτωση / φόρτωση ΥΦΑ  

2. Η ανάκτηση BOG (ατμών) 

3. Η αποθήκευση ΥΦΑ 

4. Η λειτουργία  αεριοποιησης και αποστολής αερίου  

5. Λειτουργία φόρτωσης βυτιοφόρων 

 
 
 
 
 
 
 
 



Οι εγκαταστάσεις/συστήματα (υποστήριξης) 

Οι συνδεδεμένες εγκαταστάσεις / συστήματα υποστήριξης είναι: 

• Τα κτίρια 

• Οι παροχές (νερό, αέρας, άζωτο κτλ) 

• Η πυρόσβεση 

• Το σύστημα ηλεκτρισμού 

• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 

• Η επικοινωνία 

• Η ασφάλεια 

 



Ανάπτυξη υποδομών Ρεβυθούσας 

Ως συνέπεια του αυξημένου ενδιαφέροντος για το ΥΦΑ ως καυσίμου για τις χερσαίες και 

θαλάσσιες μεταφορές , ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.,  

επεκτείνει τις υποδομές του προχωρώντας σε: 

 

• Κατασκευή νέου λιμένα για την υποδοχή SSLNG πλοίων χωρητικότητας 1.000m3-

20.000m3 και 

• Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτίων χωρητικότητας 50m3/βυτίο  και με 

δυναμικότητα φορτωσης  100m3/h 

 

 

 



Εφαρμοζόμενοι Κώδικες και Κανονισμοί 

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Ν. 4014/2011 

• Μελέτη Ασφάλειας 

Οδηγία 2012/18/EU (SEVESO III),  

Πρότυπο ISO/TS 16901 Guidance on performing risk assessment in the design of onshore 

LNG installations including the ship/shore interface (QRA)  

• Σχεδιασμός 

Πρότυπο ΕΝ-ISO 28460 Petroleum and natural gas industries – Installation and equipment 

for liquefied natural gas – Ship to shore interface and port operations 

ISO/TS 18683 Guidelines for systems and installations for supply of LNG as fuel to ships 

Οδηγία 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive 

atmospheres 

Κανονισμός EC 725/2004 on enhancing ship and port facility security (SOLAS) 

• Κατασκευή 

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο (3ο) μέρος (προϋπόθεση για έκδοση άδειας λειτουργίας) 

 



Που βρισκόμαστε 

• Φάση ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή του Σταθμού Φόρτωσης  βυτιοφόρων  

στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας 

• Φάση Ολοκλήρωσης του Βασικού σχεδιασμού (επίπεδο FEED) για την κατασκευή 

λιμενικών  εγκαταστάσεων SSLNG στην Ρεβυθούσα 

• Ολοκλήρωση Προκαταρκτικού Σχεδιασμού των εγκαταστάσεων SSLNG της Πάτρας. 

• Έγκριση Master Plan για τις εγκαταστάσεις της Πάτρας από την Επιτροπή Σχεδιασμού 

Ανάπτυξης Λιμένος (ΕΣΑΛ) 

• Έγκριση προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής μελέτης 

• Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης Ασφαλείας 

      

 

 

 



Προσεχείς δραστηριότητες 

• Εκπόνηση Περιβαλλοντικής μελέτης και διάθεση της για Δημόσια Διαβούλευση 

• Εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας 

• Πραγματοποίηση γεωτρήσεων στην περιοχή του λιμένα Πατρών από τον Οργανισμό 

Λιμένα Πατρών 

• Διαγωνισμός για την ανάθεση του Βασικού και του Λεπτομερή Σχεδιασμού των 

εγκαταστάσεων SSLNG Πάτρας. 

 

 

 

 



Ενημέρωση / Διαβούλευση 

 

• Δημοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

• Γνωμοδότηση υπηρεσιών Περιφέρειας πριν την καταχώριση της Μελέτης Ασφάλειας 

(προϋπόθεση για έκδοση Άδειας Λειτουργίας): 

i. Η Αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα στοιχεία της εγκατάστασης στο οικείο 

Περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού 

ii. Η Πολιτική Προστασία παρέχει τις προβλεπόμενες γενικές πληροφορίες 

iii. Η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών της ΓΓΠΠ διασφαλίζει την ύπαρξη και τήρηση  διαδικασία συνεχούς  

πληροφόρησης σε θέματα Ασφαλειας των εμπλεκομενων φορεων της τοπικης 

κοινωνίας   

iv. Η καταχωρημένη Μελέτη Ασφάλειας τίθεται στην διάθεση του κοινού μετά από αίτημα 



Συμπεράσματα 

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της 

πόλης των Πατρών με την εισοδο του  ΦΑ στον οικιακό τομέα  

• Μείωση των εκπομπών ρύπων  απο τα ναυτιλιακά καυσιμα   

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του λιμανιού 

• Προοπτική νέων επενδύσεων και ανάπτυξη υποδομών 

• Αύξηση θέσεων εργασίας 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο 

• Κάλυψη ενεργειακών αναγκών και άλλων τομέων όπως ο εμπορικός 

(επαγγελματίες, ξενοδοχεία), ο βιομηχανικός, ο οικιακός (θέρμανση σε 

σπίτια), με χαμηλότερο κόστος 

 

 

 



Σύνοψη 

• Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας εξελίσσεται σε ένα σημαντικό κέντρο 

διανομής ΥΦΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. 

• Ο ΔΕΣΦΑ , αποτελεί έναν σταθερό πόλο για συνεργασία και ανάπτυξη. 

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία μπορεί να προσφέρει 

ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του ΥΦΑ πάντα με γνώμονα 

την κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία που απαιτείται. 




