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2. Θεσμικό-Ρυθμιστικό πλαίσιο

3. Το ΥΦΑ

4. Poseidon Med II
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Το ΦΑ στην Ελλάδα 
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 53 νησιά (με πληθυσμό > 1.000)

 Υψηλής πυκνότητας κατοικημένες 

περιοχές, οικιακοί, βιομηχανικοί και 

εμπορικοί πελάτες στη Δυτική 

Ελλάδα και τα νησιά χωρίς πρόσβαση 

στο φυσικό αέριο

 Μη διασυνδεδεμένες Μονάδες 

Ηλεκτροπαραγωγής



Εφοδιαστική αλυσίδα μικρής κλίμακας ΥΦΑ

Το ΥΦΑ αποτελεί τεχνολογική λύση για την προμήθεια φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες

περιοχές χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο αγωγών Φ.Α., για την τροφοδοσία τοπικών δικτύων

διανομής φα, μεγάλων βιομηχανιών, εμπορικών καταναλωτών, του τομέα μεταφορών

Τερματικό 
Θαλάσσια μεταφορά LNG

και τροφοδοσία πλοίων
Τερματικά “Mother” Οδική μεταφορά LNG 

Περιφερειακά 

Τερματικά

Μικρά φορτία LNG 

παραλαμβάνονται από  

το τερματικό της 

Ρεβυθούσας

Μικρό σκάφος 

τροφοδοσίας LNG

φορτώνει στη 

Ρεβυθούσα και 

παραδίδει σε 

τερματικούς σταθμούς 

Mother ή τροφοδοτεί 

πλοία

Τερματικά LNG με 

ικανότητα τροφοδοσίας 

τοπικών δικτύων,

απομακρυσμένων 

χρήσεων και πλοίων

Βυτιοφόρα LNG 

παραδίδουν LNG σε 

περιφερειακά τερματικά 

χρηστών 

απομακρυσμένων από 

το δίκτυο

Περιφερειακά τερματικά 

LNG στο σημείο του 

χρήστη που 

τροφοδοτούνται από τα 

βυτιοφόρα LNG



Βασικές αγορές για εφαρμογές ΥΦΑ μικρής κλίμακας

Τοπικά 
Δίκτυα 

Διανομής 
/Οικιακός 

Τομέας

Εμπορικός 

Τομέας
Βιομηχανία

Οδικές 

Μεταφορές 

Ηλεκτρο-
παραγωγή

Θαλάσσιες 
μεταφορές
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5. Το ΦΑ/ΥΦΑ στη Δ. Ελλάδα



Οδηγία 2010/75 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης)

Οδηγία 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην 
ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Απόφαση τον Νοέμβριο του 2016 του ΙΜΟ για την υιοθέτηση σε παγκόσμια κλίμακα 
του ορίου 0,5% στην περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίμων σε θείο από 
01.01.2020

Οδηγία ΕΕ 2014/94 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων  (Νόμος Ν. 
4439/20.11.2016)

Καθορισμός και εξειδίκευση των απαιτούμενων λεπτομερειών εφαρμογής και των 
τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της 
αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την 
υλοποίηση των σχετικών υποδομών (ΥΑ ΦΕΚ 3824/31.10.17) 

Απόφαση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής – Έγκριση Οδικού Χάρτη Αγοράς 
ΦΑ  (ΦΕΚ 59/18.01.2018)

Θεσμικό – Ρυθμιστικό πλαίσιο
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• Μεταξύ άλλων αφορά και την «Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική 

ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW ή μεγαλύτερη».

• Γενικές απαιτήσεις

– Θεσπίζονται 

• κανόνες για την αδειοδότηση, τη λειτουργία, τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, την 

πρόσβαση στις πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 

αδειοδότησης κλπ.

• οριακές Τιμές Εκπομπής (ΟΤΕ) για ορισμένες εγκαταστάσεις.

• λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ)-

εγχειρίδια ΒΔΤ νομικώς δεσμευτικά

• Εξαιρέσεις

– εφαρμογής των ΟΤΕ σε υφιστάμενες Μονάδες σε Μικρά Απομονωμένα Δίκτυα (SIS) έως 

31.12.2019.

– δυνατότητα εξαίρεσης της Χώρας από την εφαρμογή ΒΔΤ (Άρθρο 15.4 της 

Οδηγίας) που αναμένεται να ισχύσουν στις αρχές του2021.

Οδηγία 2010/75 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (IED)



• Αφορά 

– Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης με ισχύ 1 ≤MWth< 50

– Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής μια σειρά υφιστάμενων Μονάδων στα ΜΔΝ (ΜΕΚ, 

αεριοστρόβιλοι και λέβητες). Υφιστάμενες Θεωρούνται οι Μονάδες με έναρξη λειτουργίας πριν 

από την 20.12.2018.

• Αντικείμενο

– Έλεγχος και παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2),οξειδίων του αζώτου 

(NOX) και σκόνης στην ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης

– Κανόνες για την παρακολούθηση εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO).

– Οι ΟΤΕ σε SIS / MIS (όλα τα ΜΔΝ) εφαρμόζονται για τις υφιστάμενες Μονάδες από 01.01.2030, 

ενώ για τις νέες Μονάδες από 20.12.2018 (επίτευξη με πρωτογενή μέτρα) και αυστηρότερες 

ΟΤΕ από 01.01.2025

– Ρυθμίσεις για αδειοδοτήσεις ή εγγραφή σε Μητρώο.

• Εξαιρέσεις

– Οι Μονάδες που λειτουργούν έως 500 ώρες ετησίως είναι δυνατό να απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση συμμόρφωσης με ΟΤΕ.

– Οι ώρες αυξάνονται σε 1.000 ετησίως για εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συνδεδεμένα νησιά.

– Υφίστανται εξειδικευμένες εξαιρέσεις για τις ΟΤΕ παλαιών Μονάδων

– Οι ΟΤΕ δεν ισχύουν σε Α/Σ για λειτουργία με μειωμένο φορτίο (< 70%).

Οδηγία 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών από 

Μεσαίου Μεγέθους Μονάδες Καύσης (MCPD)



ΙΜΟ – Περιεκτικότητα θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα 

Παγκοσμίως 

SECA’s

Νοέμβριος 2016 

Απόφαση ΙΜΟ για την επιβεβαίωση υιοθέτησης από 01.01.2020 σε παγκόσμια 

κλίμακα του ορίου 0,5% στην περιεκτικότητα των ναυτιλιακών καυσίμων σε 

θείο

ΙΜΟ – επίπεδο θείου στα καύσιμα 



Νομοθεσία  περί ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων

Ν. 4439/20.11.2016 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ 

περί ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Κύριες προβλέψεις για τα εναλλακτικά καύσιμα LNG/CNG 

Α. Θεσπίστηκαν 

 Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής (ΕΠΠ) για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των 

μεταφορών

 Όσον αφορά το LNG/CNG στο ΕΠΠ μεταξύ άλλων θα πρέπει να διασφαλίζεται

 Δημιουργία ικανού αριθμού σημείων ανεφοδιασμού πλοίων με LNG σε κύρια λιμάνια έως 31.12.2025  

 Δημιουργία ικανού αριθμού σημείων ανεφοδιασμού πλοίων με LNG σε εσωτερικούς λιμένες έως 31.12.2030  

 Επαρκές σύστημα διανομής και τροφοδοσίας LNG 

 Δημιουργία ικανού αριθμού σημείων ανεφοδιασμού βαρέων οχημάτων με LNG έως 31.12.2025  

 Δημιουργία ικανού αριθμού σημείων ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με CNG έως 31.12.2020  

Β. Διασφαλίστηκε η ενημέρωση των Χρηστών για τον ανεφοδιασμό με εναλλακτικά καύσιμα, συμμόρφωση 

με πρότυπα, συγκριτική ανάρτηση τιμών φα κα  

Γ. Καθορίσθηκαν Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού με ΦΑ



• 2.8.6 Προώθηση της χρήσης του LNG στη ναυτιλία και σε χρήσεις μικρής κλίμακας 

ΥΦΑ σε περιοχές απομακρυσμένες από δίκτυα φα (νησιά κλπ)

– Κατασκευή  υποδομών στα δύο κύρια λιμάνια του Πειραιά και της Πάτρας (3ο 

τρίμηνο 2018-4ο τρίμηνο 2022)

– Ολοκλήρωση ρυθμιστικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου  (1ο τρίμηνο 

2018- 4ο τρίμηνο 2019)

• 2.8.7 Προώθηση της χρήσης ΥΦΑ στις οδικές μεταφορές για χρήση κυρίως ως 

καυσίμου σε βαρέα οχήματα

– RTS/HDV υποδομές ΥΦΑ (3ο τρίμηνο 2018-4ο τρίμηνο 2022)

– Ολοκλήρωση σχετικού ρυθμιστικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου  (1ο 

τρίμηνο 2018- 4ο τρίμηνο 2019)

Οδικός χάρτης αγοράς ΦΑ 2017-2022 (ΦΕΚ 

59/18.01.2018)
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Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (1)
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• ΦΑ που υγροποιείται στους -160Ο C περίπου

• Όγκο 1/600 του φυσικού αερίου 

• Κύριο συστατικό μεθάνιο (CH4)

Άοσμο Μη τοξικό Άχρωμο
Ελαφρύτερο 

από τον 
αέρα

Δεν 
αναφλέγεται 

σε υγρή 
μορφή 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:



Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (2)
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• Είναι από τα πλέον φιλικά προς το 

περιβάλλον καύσιμα

• Δεν ρυπαίνει το θαλάσσιο περιβάλλον

• Έχει υψηλή θερμιδική απόδοση 

• Υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα

• Η βιομηχανία του φυσικού αερίου 

θεωρείται γενικότερα μια από τις πιο 

ασφαλείς διεθνώς με δεκαετίες ιστορικού 

ασφαλείας και πλήθος χρήσεων σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας

- σχεδόν 

100% τα 

οξείδια του 
θείου

- κοντά στο 

99% τα 

αιωρούμενα 
σωματίδια

- έως 

90% τα 
οξείδια 

του 
αζώτου

- πάνω από 

20% τις 

εκπομπές 
διοξειδίου 

του άνθρακα

Σε σχέση με τα συμβατικά 

καύσιμα (μαζούτ) μειώνει: 
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• ΔΕΠΑ συντονιστής του προγράμματος POSEIDON

MED II, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ

κατά 50%, με κύριο σκοπό την καθιέρωση της

χρήσης του LNG ως καύσιμο στη Ναυτιλία στη

Ανατολική Μεσόγειο και την εδραίωση της

Ελλάδας ως κόμβου τροφοδοσίας και διανομής

LNG στη ΝΑ Ευρώπη.

• Από τις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι

η ολοκλήρωση του αναλυτικού σχεδιασμού των

απαραίτητων υποδομών στα λιμάνια του Πειραιά,

Πάτρας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας και Λεμεσού

ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τον

ανεφοδιασμό πλοίων με καύσιμο LNG και ο

σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εφοδιαστικής

αλυσίδας συνεκτιμώντας τις ανάγκες σε άλλες

χρήσεις στη Δ. Ελλάδα.

Poseidon Med II

POSEIDON MED II

ΔΕΠΑ

Κοινοπραξία



•

Poseidon Med II
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Πειραιάς

Πάτρα

Ηράκλειο

Ηγουμενίτσα

Λεμεσός

Βενετία 

3 Χώρες

6 Λιμάνια

Ελλάδα

Ιταλία

Κύπρος

Διάρκεια: Ιουν2015 – Δεκ2020

Προϋπολογισμός: ~€53εκ

Συντονιστής: ΔΕΠΑ

Τεχνικός
Συντονιστής:

ΔΕΣΦΑ

Εταίροι: 26

Συγχρηματοδότησ
η:

50% ΕΕ - ΔΣΕ
Συνδέοντας την 
Ευρώπη

0



•

Εταίροι
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Οι δράσεις του Poseidon Med II
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- μετατροπή πλοίων

- νέων πλοίων

- μεταφοράς και τροφοδοσίας πλοίων  

01
Μελέτες 

στα λιμάνια

02
Τεχνικός σχεδιασμός

πλοίων

03
Νομοθετικό 

πλαίσιο 

04
Μελέτες 

σκοπιμότητας

Συνέργειες

εγκατάσταση ΥΦΑ στην Ρεβυθούσα -

υποδομές 5 λιμένων -

- οικονομική αξιολόγηση εγκαταστάσεων 

- χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις
προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου -
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Εφοδιαστική αλυσίδα Δυτικής Ελλάδας

Τερματικός σταθμός LNG 

Ρεβυθούσας

LNG Bunker/Feeder 

Vessel

LNG 

Carrier 

Vessel
Τερματικό “Mother” 

Πάτρας

Δίκτυα 

διανομής 

αερίου

Όχημα Μεταφοράς 

LNG Ανεφοδιασμός 

πλοίων 

“Bunkering”

Εκτός 

Δικτύου 

Βιομηχανίες

Όχημα Μεταφοράς 

LNG

Περιφερειακό Τερματικό 

Χρήστη
Πρατήριο LNG – CNG

Όχημα Μεταφοράς 

LNG

Ανεφοδιασμός 

οχημάτων



Το ΦΑ/ΥΦΑ για τη Δ. Ελλάδα
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Δυνατότητα 
χρήσης ενός  
οικονομικά 
αποδοτικού 
καυσίμου 

Μείωση των 
εκπομπών ρύπων

01 Αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής και 
συνεπώς της υγείας 
των πολιτών στις 

ευρύτερες περιοχές 
των λιμανιών

02  Προστασία του 
θαλάσσιου 

περιβάλλοντος

Ενίσχυση 
αναπτυξιακών 
προοπτικών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


