
Εγκατάσταση Mονάδας Μικρής 
Κλίμακας Υ.Φ.Α  

στον Λιμένα Πατρών 
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Σταύρος Βασ.Αντύπας  
Δ/ντής  Ανάπτυξης  Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ 



• Δυτ. Ελλάδα 4η φτωχότερη  Περιφέρεια της Ελλάδας (EYROΣΤΑΤ, 2017)  

με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 55% του Εθνικού Μ.Ο. & 49% του Κοινοτικού Μ.Ο. (Eurostat) 

 

• Έλλειψη σύνδεσης με δίκτυα κυρίως μεταφορικά & ενεργειακά 

μία από τις βασικές αιτίες οικον. καθυστέρησης της Δυτ. Ελλάδας 

 

• Μερική άρση της απομόνωσης από τα δίκτυα  

με την ολοκλήρωση του τμήματος Κόρινθος-Πάτρα του οδικού ΠΑΘΕ & της Ιόνιας οδού  

 

• Σιδηροδρομική Σύνδεση & Σύνδεση με Δίκτυο Φ.Α.  

Παραμένουν ζητούμενα 

Αναγκαιότητα Έλευσης Φ.Α.  
στη Δυτική Ελλάδα  

2 

Άξονες δικτύων -> Άξονες ανάπτυξης  

Κόμβοι δικτύων -> Πόλοι ανάπτυξης 



 Καθαρή γιατί                                                                          

 Προκαλεί τις χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων & ρύπων  

Με 22,5% συμμετοχή στην κατανάλωση καυσίμων-> μόνο 16% των εκπομπών του CO2 παγκοσμίως 

 Δεν αφήνει υπολείμματα & δεν μολύνει το έδαφος & τα νερά 

 Οι κινητήρες που χρησιμοποιούν Φ.Α. είναι οι πιο αθόρυβοι 

 

 Φ.Α. οικονομικότερο από  

 Πετρέλαιο θέρμανσης κατά 35% για οικιακούς καταναλωτές χωρίς επίδομα θέρμανσης  

(στοιχεία απο μελέτη του ΕΜΠ)  

 Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 60% για οικιακή χρήση 

 Πετρέλαιο κίνησης & Υγραέριο κατά 35% για εμπορικούς καταναλωτές 
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Κυριότερα πλεονεκτήματα  
χρήσης  Φ.Α. 

Καθαρή & φθηνή ενέργεια 



 Μειωμένο κόστος διαχείρισης & συντήρησης εγκαταστάσεων 

 Απουσία προσμίξεων επιβαρυντικών για οικιακές συσκευές & εγκαταστάσεις 

 Αύξηση πάνω από 20% της ωφέλιμης θερμότητας 

χάρη στη δυνατότητα εύκολης αξιοποίησης της λανθάνουσας θερμότητας των 
καυσαερίων (υδρατμών), ιδίως σε βιομηχανικές επιχειρήσεις 

 

 Επανεκκίνηση τοπικής οικονομίας   

λόγω μείωσης κόστους ενέργειας στην παραγωγή 

Αναγκαία η χρήση του για ποιοτικά & ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα 

 

 Προσέλκυση επενδύσεων 
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Κυριότερα πλεονεκτήματα  
χρήσης  Φ.Α. 



Θεσμικό & Νομοθετικό πλαίσιο 
υποδομών Υ.Φ.Α. σε λιμάνια 

 1364/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου  

για καθορισμό προσανατολισμών των Διευρωπαϊκών Δικτύων ενέργειας: 

Προβλέπει ένταξη Δυτ. Ελλάδας & ακτών των Ιονίων (παράρτημα ΙΙΙ) στα ΔΔ Μεταφοράς Φ.Α. 

 

 2014/94/ΕΕ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων :  
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 Ν. 4439/30-11-2016 

Εναρμόνιση Νομοθεσίας Ελλάδας  

με προαναφερθείσα Οδηγία 

 

 78 Απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ [ΦΕΚ 59Β/18-01-2018] 

Έγκριση Οδικού Χάρτη Αγοράς Φ.Α. 2017-2022  

Προβλέπει εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α. στους Λιμένες 
Πειραιώς & Πατρών έως το 2022 
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Θεσμικό & Νομοθετικό πλαίσιο 
υποδομών Υ.Φ.Α. σε λιμάνια 



• 3 χώρες [Ελλάδα-Ιταλία-Κύπρος] 

• 26 Εταίροι – Επικεφαλής ΔΕΠΑ ΑΕ 

• 6 Οργανισμοί Λιμένος [Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Πειραιάς, Ηράκλειο, Βενετία, Λεμεσός] 

• Ναυτιλιακές – Τεχνικές, Συμβουλευτικές Εταιρίες-Φορείς. 

• Προϋπολογισμός Έργου: ~54.000.000€ 

• Προϋπολογισμός Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ: 550.000,00€  

• Διάρκεια: 01/06/2015-31/12/2020 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Προετοιμασία σχεδίου ανάπτυξης υποδομών στην Ανατ. Μεσόγειο  

• Προετοιμασία μελετών για κατασκευή έργων που θα απαιτηθούν για χρήση του Υ.Φ.Α. ως Ναυτιλιακό Καύσιμο 
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Μονάδα μικρής κλίμακας Υ.Φ.Α. 
στον λιμένα Πατρών 

Συμμετοχή O.Λ.ΠΑ. ΑΕ στο πρόγραμμα 

POSEIDON MED II 

Στρατηγικού χαρακτήρα υποδομή  

Περιλαμβάνεται στο εγκριθέν  (Ιανουάριος 2019) Master Plan Ν. Λιμένα 



• Εγκατάσταση μονάδας μικρής κλίμακας Υ.Φ.Α. 

(3.000m3) για ναυτιλιακή χρήση 

 

• Δυνατότητα για επεκτασιμότητα  

σε αστικές & βιομηχανικές χρήσεις 
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Χωροθέτηση Υ.Φ.Α. στον λιμένα 
Πατρών 



 Μελέτη & κατασκευή θέσεων για ελλιμενισμό μεταφορέων Υ.Φ.Α. 

 Μελέτες για κρηπιδότοιχο, γεφύρωμα πρόσβασης, πλατφόρμα φόρτωσης, ναύδετα 
πλεύρισης & πρόσδεσης, διαδρομές πρόσβασης 

 Περιβαλλοντικές μελέτες  

σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές της  Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, [SEVESO III] 

 Προμελέτη ασφαλείας (βασικά συμπεράσματα) 

 Μηδενική πιθανότητα (με μαθηματικούς όρους) σοβαρού ατυχήματος εκτός των ορίων 
της εγκατάστασης 

 Εντός των ορίων, πιθανότητες για 4,04 έως 4,20 συμβάντα σε μία περίοδο από 10.000 
έως 100.000 έτη 

 Στην ως άνω απίθανη περίπτωση δεν αναμένεται η εμφάνιση φαινομένων Ντόμινο 
 

Συμπέρασμα -> Απόλυτα ασφαλής εγκατάσταση 
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Χωροθέτηση Υ.Φ.Α. στον λιμένα 
Πατρών 

Μελέτες σε εξέλιξη 
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Συνολικό Master Plan 
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Επιλεγείσα χωροθέτηση -  
Σχετική Θέση Λιμένα 



 Εναρμόνιση με Κοινοτικές Οδηγίες & Εθνική Νομοθεσία 

 

 Συγκριτικό πλεονέκτημα:  

ένα από τα δύο πρώτα εγχώρια λιμάνια που θα ενταχθούν στην ταχύτατα ανερχόμενη αγορά        
του Υ.Φ.Α. για πλοία   

 

 Αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ 

 

 Ασφαλές, άοσμο, μη τοξικό & μη αναφλέξιμο 

 

 Μείωση ρύπων των πλοίων & βελτίωση περιβάλλοντος λιμένα & πόλης 
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Πλεονεκτήματα χρήσης Υ.Φ.Α. 
στον λιμένα Πατρών 



Βαρκελώνη, Ισπανία: 760.000 m3 
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Ευρωπαϊκοί λιμένες  
με εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α.  

Μόλις: 

1,1 - 1,5 km από κατοικημένη περιοχή 

 



Ora LNG Fredrikstad, Σουηδία: 6.400 m3 
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Ευρωπαϊκοί λιμένες  
με εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α.  

~1 χλμ 
~0.50 χλμ 

Μόλις: 

0,5 - 1 km από κατοικημένη περιοχή 

 



Σταύρος Βασ.Αντύπας  
Δ/ντής Ανάπτυξης   Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 

Δια θαλάσσης μεταφορά Φ.Α.  

η οικονομικότερη, ασφαλέστερη & φιλικότερη προς το 
περιβάλλον λύση 


