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Ποιος είναι ο ∆ΕΣΦΑ

Νοµικός ∆ιαχωρισµός βάσει του Νόµου 3428/2005

– ∆ιαχωρίστηκαν οι ∆ραστηριότητες Μεταφοράς από τις ∆ραστηριότητες Εµπορίας Φυσικού Αερίου

της ∆ΕΠΑ

– ∆ηµιουργήθηκε ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) ως νέα νοµική

οντότητα

– ∆ιαχωρίστηκε στις δύο εταιρίες τόσο το ανθρώπινο δυναµικό όσο και περιουσιακά στοιχεία,– ∆ιαχωρίστηκε στις δύο εταιρίες τόσο το ανθρώπινο δυναµικό όσο και περιουσιακά στοιχεία,

υποχρεώσεις κλπ.

– Ίδρυση του ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. στις 31 Μαρτίου 2007, µε κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου

Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών

– Ο∆ΕΣΦΑ είναι ο ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.)

Ιδιοκτησιακός ∆ιαχωρισµός βάσει του Νόµου 4001/2011, µέχρι 3/3/2012.

Σε διαδικασία περαιτέρω διάθεσης µετοχών του ∆ηµοσίου µέχρι και 31 %.



Αποστολή του ∆ΕΣΦΑ

Η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος

Φυσικού Αερίου προκειµένου να είναι οικονοµικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και

ολοκληρωµένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο

ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό

- Στο πλαίσιο των διατάξεων και των πράξεων του αντίστοιχου νοµοθετικού πλαισίου

- Εξυπηρετώντας το δηµόσιο συµφέρον

- Τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αµεροληψίας και της µη διάκρισης των

Χρηστών και των Πελατών

- Προάγοντας τον ελεύθερο ανταγωνισµό στην αγορά Φυσικού Αερίου



Στόχοι του ∆ΕΣΦΑ 

Πρωταρχικός Στόχος: 

Άριστος ∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικοί Στόχοι:

1. Η διατήρηση και βελτίωση των υπηρεσιών µας

2. Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς µας και ως προς το χρόνο και ως προς τους 
διαθέσιµους πόρουςδιαθέσιµους πόρους

3. Η βελτίωση της τεχνογνωσίας, της υλικοτεχνικής υποδοµής αλλά και των οικονοµικών µας 
πόρων

4. Η καινοτοµία

5. Η ενίσχυση και ανάπτυξη της απόδοσης της διοίκησής µας

6. Η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζοµένων και της θετικής στάσης τους έναντι της 
αποστολής µας

7. Η ενίσχυση της δηµόσιας και κοινωνικής ευθύνης µας

8. Η σύναψη συνεργασιών µε άλλες αρχές, οργανισµούς και επιχειρήσεις για αµοιβαίο όφελος



∆ραστηριότητες του ∆ΕΣΦΑ

Ρυθµιζόµενες ∆ραστηριότητες

(παροχή υπηρεσιών υπό συγκεκριµένους όρους και τιµολόγια που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ)

�Μεταφορά Φυσικού Αερίου�Μεταφορά Φυσικού Αερίου

� Προσωρινή αποθήκευση και Αεριοποίηση Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου



∆ραστηριότητες του ∆ΕΣΦΑ

Μη Ρυθµιζόµενες ∆ραστηριότητες

� Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύων & Εγκαταστάσεων

� Κατασκευή και διαχείριση  έργων φυσικού αερίου

� Παροχή Μελετητικών υπηρεσιών� Παροχή Μελετητικών υπηρεσιών

� Παροχή εµπειρογνωµόνων σε θέµατα φυσικού αερίου

� ∆ιαπίστευση οργάνων αερίου

� Παροχή Υπηρεσιών ψύξεως καραβιών ΥΦΑ

� Εκπαίδευση τρίτων σε θέµατα φυσικού αερίου κλπ



ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου



Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Το ΕΣΜΦΑ περιλαµβάνει

- Τον κεντρικό αγωγός υψηλής πίεσης (70bar) µήκους 
512χλµ

- Τους κλάδους υψηλής πίεσης (70 bar) συνολικού 
µήκους 717 χλµ και

- Τις υπέργειες εγκαταστάσεις, αποτελούµενες από:

• 5 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης

44 Σταθµούς Μέτρησης και Ρύθµισης

Μεγάλο αριθµό Βανοστασίων & Ξεστροπαγίδων

Σύστηµα τηλε-εποπτείας / τηλεχειρισµού



Κήποι: 

856.164 Νm3/h

Σιδηρόκαστρο :

662.200 Nm3/h

Σηµεία εισόδου του Ελληνικού Συστήµατος 

Αγία τριάδα :

519.514 Nm3/h



Σταθµοί µέτρησης ή/και ρύθµισης

Για το λόγο αυτόν είναι εξοπλισµένοι µε:

• ρυθµιστικές βαλβίδες, οι οποίες επιτηρούν και ρυθµίζουν

σε συνεχή βάση την πίεση λειτουργίας των δικτύων

Οι σταθµοί µέτρησης ή/και ρύθµισης υποβιβάζουν και ελέγχουν την πίεση των συστηµάτων που

τροφοδοτούν, µετρούν την ποσότητα της ενέργειας που διοχετεύεται από το σύστηµα µεταφοράς φυσικού

αερίου στα δίκτυα µέσης πίεσης ή σε καταναλωτές απευθείας συνδεδεµένους µε το σύστηµα µεταφοράς

σε συνεχή βάση την πίεση λειτουργίας των δικτύων

διανοµής

• βαλβίδες άµεσης διακοπής για την προστασία των

συστηµάτων που τροφοδοτούν από τυχόν παραβίαση των

ορίων της πίεσης λειτουργίας αυτών

• σύγχρονα µετρητικά συστήµατα για τη συνεχή µέτρηση της

παροχής και της ποιότητας του φυσικού αερίου που

διοχετεύεται µέσω των σταθµών



Κέντρο Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου 

Αντικείµενο του Κέντρου Ελέγχου και 

Κατανοµής Φορτίου αποτελεί:

• Η συνεχής παρακολούθηση λειτουργίας του

ΕΣΜΦΑ, µέσω συστήµατος Εποπτικού Ελέγχου

και Συλλογής ∆εδοµένων (SCADA).

• H υλοποίηση των προγραµµάτων παραλαβών και

παραδόσεων Φ.Α.

• Ο προσδιορισµός των λειτουργικών παραµέτρων 

µε χρήση σύγχρονων συστηµάτων προσοµοίωσης 

δικτύου, µε στόχο την ασφαλή, οµαλή και 

αποδοτική λειτουργία του δικτύου. 

• Ο κεντρικός συντονισµός σε καταστάσεις

εκτάκτου ανάγκης και η διαχείριση κρίσεων



Ο σταθµός Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου

Η Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας διαθέτει τον κατάλληλο

εξοπλισµό για:

α) την έγχυση ΥΦΑ από πλοίο µεταφοράς στις δεξαµενές του

σταθµού,σταθµού,

β) την προσωρινή αποθήκευση ποσοτήτων ΥΦΑ,

γ) την αεριοποίηση του ΥΦΑ και την έγχυση του στο ΕΣΜΦΑ.

Για την αποθήκευση του ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ

χρησιµοποιούνται δύο δεξαµενές συνολικής χωρητικότητας

130.000 m3. Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε θερµοκρασία περίπου -

160o C και σε περίπου ατµοσφαιρική πίεση.



Ο σταθµός Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου

Ο σταθµός Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου

(ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας, αποτελεί µία από τις

σηµαντικότερες εθνικές υποδοµές, καθώς παρέχεισηµαντικότερες εθνικές υποδοµές, καθώς παρέχει

ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας και

δυνατότητα διαφοροποίησης πηγών προµήθειας.

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ρεβυθούσας είναι

ότι δεν εξαρτάται από τη λειτουργική επάρκεια

των ανάντη του ΕΣΦΑ συστηµάτων µεταφοράς.



ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ



Εξέλιξη αγοράς φυσικού αερίου

Για την περίοδο 1996 – 2009, µοναδικός προµηθευτής του ΕΣΦΑ ήταν η εταιρεία

∆ΕΠΑ Α.Ε. Με τις τρεις µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας που έχει συνάψει,

(Ρωσία, Αλγερία, Τουρκία) τροφοδοτεί το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς από την

πρώτη µέρα λειτουργίας του.

Τον Μάιο του 2010, µετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, τοΤον Μάιο του 2010, µετά την θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, το

πρώτο ιδιωτικό φορτίο ΥΦΑ νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερµατικό σταθµό

της Ρεβυθούσας.

Έκτοτε έχουν ενεργοποιηθεί ήδη νέοι Χρήστες στην Ελληνική αγορά που

χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αεριοποίηση ποσοτήτων

ΥΦΑ και το ΕΣΜΦΑ για την τροφοδότηση των Εγκαταστάσεών τους. Στο επόµενο

διάστηµα αναµένεται η δραστηριοποίηση και άλλων νέων Χρηστών στην εγχώρια

αγορά φυσικού αερίου.
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Electricity Generation Industry EPAs
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Pipe Gas LNG
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Οι υπάρχουσες και οι υπό κατασκευή µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο τα επόµενα έτη

διασφαλίζουν την αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά.

Αναµένεται και η θετική συµβολή από την επέκταση των υφισταµένων και από νέες ΕΠΑ

Gas Fired Power Plants connected to the NNGS by the end of 2010

Power Plant Technology Installed Power (MW) Owner

Komotini CC 495,0 PPC

Lavrio III CC 180,0 PPC

Lavrio IV CC 560,0 PPC

Lavrio V CC 385,3 PPC

Ag.Georgios VIII Conventional 160,0 PPC

Ag.Georgios IX Conventional 200,0 PPC

ELPEDISON POWER I CC 390,0 ELPEDISON POWER

ELPEDISON POWER II CC 421,6 ELPEDISON POWER

ALOUMINION CHP 334,0 ALOUMINION S.A.

IRON I OC 147,8 IRON THERMOELECTRIKI

IRON II CC 435,0 IRON THERMOELECTRIKI

PROTERGIA CC 430,1 PROTERGIA S.A.

TOTAL 4.138,8

PPC:  47.8%

IPPs: 52.2%



Gas Fired Power Plants expected to be connected

Power Plant Technology Installed Power 

(MW)

Owner

ALIVERI CC 400 PPC

MEGALOPOLI CC 850 PPC

(Table cont’d)

CORINTHOS POWER CC 436,6 CORINTHOS POWER

TOTAL 1,686.6
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Εκτίµηση ζήτησης φυσικού αερίου

(bcm)

6.0-7.0

2009 2010 2015 2020

3.4
3.7

5.0-5.5



23

Κατανεµηθείσες ποσότητες σε Χρήστες Μεταφοράς µετά την 

εφαρµογή του Κώδικα (1/4-31/12/2010)
18,82% της ζήτησης φυσικού αερίου εισήχθησαν από Χρήστες διαφορετικούς από τη ∆ΕΠΑ
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Κατανοµή Αεριοποίησης ποσοτήτων ΥΦΑ µεταξύ ∆ΕΠΑ και άλλων Χρηστών
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REGASIFICATION 
OTHERS, 40%
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Γράφηµα µεριδίων παραδόσεων ρωσικού Φ.Α., αεριοποιηµένου 

ΥΦΑ και τουρκικού Φ.Α. κατά το Έτος 2010



Γράφηµα µεριδίων κατανάλωσης Φ.Α. 

ανά κατηγορία πελατών κατά το έτος 2010

∆ΕΣΦΑ / Τµήµα Προγραµµατισµού



Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου

Ο ∆ΕΣΦΑ, παρέχει σε Χρήστες υπηρεσίες Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης

ΥΦΑ υπό συγκεκριµένους όρους και τιµολόγια που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Τα τιµολόγια µεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ προσδιορίζονται στην

υπουργική απόφαση 4955/2006 όπως αυτή ισχύει και µετά την τελευταίαυπουργική απόφαση 4955/2006 όπως αυτή ισχύει και µετά την τελευταία

αναθεώρησή της (αριθµ. ∆1/Α/1110/9860/18.05.2010 απόφαση του υφυπουργού

ΠΕΚΑ) µε την οποία ορίσθηκαν τα τιµολόγια βραχυχρόνιας χρήσης του ΕΣΦΑ, βάσει

των προβλεποµένων στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ.

Τα τιµολόγια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι

ταχυδροµικού τύπου, ενώ ήδη ο ∆ΕΣΦΑ , έχει προτείνει στη ΡΑΕ νέα µεθοδολογία

υπολογισµού των τιµολογίων, τύπου «εισόδου – εξόδου», λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις

απαιτήσεις του τρίτου πακέτου οδηγιών της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής

αγοράς Φυσικού Αερίου καθώς και τις απαιτήσεις της εγχώριας αγοράς.



Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου

Ο ∆ΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των οριζοµένων στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ,

έχει προβεί κατά το 2010 και 2011 σε σηµαντικές ενέργειες, µε στόχο την

διασφάλιση ισότιµης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης των Χρηστών στο

Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου.

Ωστόσο προκειµένου να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς

Φυσικού Αερίου αποµένει ακόµη να γίνουν ορισµένα επιπρόσθετα βήµατα,

τόσο από το ∆ΕΣΦΑ όσο και από άλλους φορείς της εγχώριας αγοράς

ενέργειας.



Ο Νόµος 4001/2011

• Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Αύξηση των αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ στην αγορά Φ.Α. Μετατόπιση σηµασίας από 

κατασταλτική σε προληπτική παρέµβαση της ΡΑΕ.

• Αυστηροποίηση των όρων παραγωγής έργων 

• Ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην πρόσβαση τρίτων στο ΕΣΦΑ

• Μεγαλύτερη ευελιξία του ∆ΕΣΦΑ µε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, ως εταιρείας, • Μεγαλύτερη ευελιξία του ∆ΕΣΦΑ µε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, ως εταιρείας, 

αλλά και για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ µε δηµιουργία θυγατρικών του για ανάπτυξη 

τµηµάτων του ΕΣΦΑ, όπου µπορεί να κατέχει µέχρι 51 %

• Σαφέστερος ορισµός του ΕΣΦΑ. Ο σταθµός ΥΦΑ για προσωρινή αποθήκευση .Τα 

έργα του ΕΣΦΑ, κοινής ωφέλειας και εθνικής σηµασίας.

• Αποσαφήνιση του τρόπου αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας υπόγειων 

αποθηκευτικών χώρων Φ.Α. 

• ∆ιασφάλιση του δηµόσιου ελέγχου επί του ∆ΕΣΦΑ και του ΕΣΦΑ.  



Βελτίωση του Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΦΑ µε νέα έκδοση

- Εισαγωγή διαδικασίας δέσµευσης µελλοντικής δυναµικότητας στην περίπτωση  νέων 

χρηστών µεταφοράς στο ΕΣΦΑ (έργα ανάπτυξης, διασύνδεσης, κλπ)

- Εισαγωγή της διαδικασίας διάθεσης δυναµικότητας στη δευτερογενή αγορά µε 

εκχώρηση ή µε µίσθωση µε σκοπό τη διάθεση της µη χρησιµοποιούµενης 

δυναµικότητας των Χρηστών προς αποφυγή συµβατικής συµφόρησης

- Αυστηρότερη µεθοδολογία για την διάθεση του αποθηκευτικού χώρου της - Αυστηρότερη µεθοδολογία για την διάθεση του αποθηκευτικού χώρου της 

Ρεβυθούσας στους Χρήστες και τη διαχείρισή του µε σκοπό την βελτιστοποίηση 

της χρήσης του σταθµού.

- Εισαγωγή αυστηρότερων ορίων, για τους Χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε αρνητική 

έλλειψη εξισορρόπησης φορτίου, τα οποία σχετίζονται µε το επίπεδο της 

τελευταίας, ώστε να αποτρέπεται η τυχόν καταχρηστική διάθεση του αερίου 

εξισορρόπησης εις βάρος άλλων Χρηστών.

- Εισαγωγή ενοποιηµένης µεθοδολογίας κατανοµών δυναµικότητας µεταφοράς για 

εικονικές διεργασίες (εικονική ανάστροφη ροή, µεταπώληση)



Άλλες πρόσφατες ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας 

της αγοράς φυσικού αερίου

Αναβάθµιση ιστοσελίδας ∆ΕΣΦΑ. 

Στο πλαίσιο παροχής επαρκούς πληροφόρησης σε Χρήστες ή Τρίτους, µε στόχο 

την ισότιµη και διαφανή χρήση του ΕΣΦΑ, έλαβε χώρα σηµαντική αναβάθµιση της 

ιστοσελίδας του ∆ιαχειριστή, στην οποία παρέχονται πλέον λεπτοµερείς 

πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος, οι οποίες ανανεώνονται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

ΕΣΦΑ και του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1775/2005.



1. Αύξηση της δυναµικότητας στα Σηµεία Εισόδου αγωγών. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και

θέση σε λειτουργία του σταθµού συµπίεσης στη Νέα Μεσήµβρια, τους προσεχείς µήνες, πρόκειται

να οδηγήσει σε αύξηση της τεχνικής δυναµικότητας των Σηµείων Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και

«Κήποι» παρέχοντας τη δυνατότητα και σε άλλους Χρήστες, πλην της ∆ΕΠΑ, να εισάγουν στην

χώρα αέριο αγωγού, εφόσον εξασφαλίσουν φυσικά τις ανάλογες ποσότητες αλλά και τη

δυναµικότητα που απαιτείται στα ανάντη συστήµατα. Κατά το τρόπον αυτόν οι Χρήστες θα

αποκτήσουν την δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προµήθειας Φ.Α. Σηµειώνεται ότι

Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 

φυσικού αερίου

αποκτήσουν την δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προµήθειας Φ.Α. Σηµειώνεται ότι

στην παρούσα φάση, σε Χρήστες πλην ∆ΕΠΑ, παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα εισαγωγής Φ.Α.

µόνον µέσω του Σηµείου Εισόδου «Αγία Τριάδα» (ΥΦΑ που αεριοποιήθηκε).

2. Ανάστροφη Ροή στα Σηµεία Εισόδου Αγωγών. Ο ∆ΕΣΦΑ έχει υποβάλει την πρότασή του στη

ΡΑΕ για τη συµπλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα σε

Χρήστες του ΕΣΦΑ να εξάγουν ποσότητες Φυσικού Αερίου προς τα ανάντη συστήµατα αγωγών

(Βουλγαρίας και Τουρκίας) υπό πραγµατική ή εικονική ροή. Για το λόγο αυτόν έχει ξεκινήσει σειρά

επαφών µε τους ∆ιαχειριστές των συστηµάτων αυτών µε στόχο η ανάπτυξη του πλαισίου πρόσβασης

των Χρηστών τόσο στα συστήµατα αυτά όσο και στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου να γίνει κατά

τρόπον συµβατό.



3. Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε διακοπτόµενη βάση. Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση

της δυναµικότητας του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και την παροχή νέων ευέλικτων

υπηρεσιών σε Χρήστες, ο ∆ΕΣΦΑ έχει υποβάλει την πρότασή του στη ΡΑΕ για την παροχή

υπηρεσιών πρόσβασης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε διακοπτόµενη

βάση, τη διάθεση δηλαδή δυναµικότητας του συστήµατος σε Χρήστες υπό την αίρεση

διακοπής. Για το σκοπό αυτόν αναπτύχθηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ σχετικές

Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 

φυσικού αερίου

προσαρµογές του κειµένου του Κώδικα ∆ιαχείρισης, θα προταθούν δε τιµολόγια, το ύψος των

οποίων θα διαµορφώνεται ανάλογα µε την πιθανότητα διακοπής.

4. Ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φυσικού Αερίου. Προκειµένου να επιτευχθεί η

απαραίτητη ρευστότητα στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου, η οποία αναµένεται να

οδηγήσει στην αποτελεσµατικότερη διακίνηση ποσοτήτων Φ.Α. στο δίκτυο και κατ’

επέκταση σε µείωση των τιµών κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς Φ.Α.,

µέσω της δηµιουργίας ενός κόµβου διαπραγµάτευσης (hub) όπου οι Χρήστες θα δύνανται

να πωλούν και να αγοράζουν ποσότητες Φ.Α. ακόµα και κατά τη διάρκεια της Ηµέρας.



5. Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Με στόχο την διαφανή και αποτελεσµατική λειτουργία

της αγοράς Φυσικού Αερίου προγραµµατίζεται η εγκατάσταση ενός Ολοκληρωµένου

Πληροφοριακού Συστήµατος αποτελούµενου από:

– α) το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα, µέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε

ενδιαφερόµενο η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση του Εθνικού

Συστήµατος Φυσικού Αερίου, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ισότιµη, διαφανής και χωρίς

διακρίσεις πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, αλλά και η

αποτελεσµατική και έγκαιρη παροχή των σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης.

Ενέργειες για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 

φυσικού αερίου

αποτελεσµατική και έγκαιρη παροχή των σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης.

– β) το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Συναλλαγών, µέσω του οποίου ο ∆ιαχειριστής θα διαχειρίζεται

τη δευτερογενή αγορά Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΜΦΑ και ∆υναµικότητας

Αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ, αλλά και τη δευτερογενή αγορά Φυσικού Αερίου σε

επίπεδο Χρηστών ή Πελατών ΕΣΦΑ.

Ήδη είναι σε λειτουργία πιλοτικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστηµα.



ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΕΣΦΑ



• Η ανάπτυξη της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ ανταποκρίνεται στην αυξανόµενη

ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην µεταφορά ποσοτήτων φυσικού

αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

• Η στρατηγική του ∆ΕΣΦΑ για την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ έχει αποτυπωθεί στην Μελέτη

Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τη δεκαετία 2010 – 2019, η οποία έχει λάβει τη σύµφωνη

γνώµη της ΡΑΕ.

• Η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την πενταετία 2010 – 2014

Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ΕΣΦΑ   (1)

• Η υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για την πενταετία 2010 – 2014

έχει αποτυπωθεί στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010 – 2014, το οποίο έχει λάβει

τη σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ και την έγκριση του ΥΠΕΚΑ. Ο προϋπολογισµός του

Προγράµµατος ανέρχεται σε 1,64 δισεκατοµµύρια ευρώ.

• Η περαιτέρω εξειδίκευση του Επενδυτικού Προγράµµατος του ∆ΕΣΦΑ αλλά της

γενικότερης πολιτικής και λειτουργίας του έχει αποτυπωθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο

του ∆ΕΣΦΑ για την τριετία 2010 – 2012.

• Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ΕΣΦΑ εξειδικεύεται περαιτέρω µε τον Ετήσιο

Προϋπολογισµό του ∆ΕΣΦΑ.



Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ΕΣΦΑ   (2)

• Με την ολοκλήρωση του νέου Κανονισµού Τιµολόγησης ο ∆ΕΣΦΑ θα προβεί άµεσα στην 

εκπόνηση νέου δεκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου 

νοµοθετικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, θα συντάξει νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο µε δεκαετή 

χρονικό ορίζοντα. Αµφότερα, Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Επιχειρησιακό Σχέδιο θα 

επικαιροποιούνται ετησίως.

• Η αναδιοργάνωση της ∆ιεύθυνσης ∆ραστηριοτήτων ∆ιαχείρισης Έργων διασφαλίζει την 

έγκαιρη, εντός προϋπολογισµού και ποιοτική υλοποίηση των έργων του ∆ΕΣΦΑ.                                 

Στοιχεία της αναδιοργάνωσης αποτελούν: 

- η εισαγωγή νέας οργανωτικής δοµής τύπου matrix µε ανάληψη της διαχείρισης των επί 

µέρους έργων από τον ίδιο τον ∆ΕΣΦΑ µε ορισµό υπευθυνοτήτων, περιγραφή θέσεων 

εργασίας, διαδικασιών και λεπτοµερή περιγραφή εργασιών

- η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος διαχείρισης έργων

- η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων µε στοχευµένη εκπαίδευση

- η καθηµερινή καταγραφή ανθρωποωρών ανά τύπο εργασίας    



Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ΕΣΦΑ   (3)



Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ΕΣΦΑ   (4)

Προγραµµατισµένα Έργα (ΥΑ  ∆1/Γ/1588, ΦΕΚ Β/60/24.01.2007)

Υλοποιηθέντα έργα επέκτασης & αναβάθµισης ΕΣΦΑ 294 εκατ. €

Μεγάλα Έργα υπό Εκτέλεση

Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 70 εκατ. €Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 70 εκατ. €

Σταθµός Συµπίεσης Νέας Μεσηµβρίας 61 εκατ. €

Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής-Θεσπρωτίας 1150 εκατ. €

Κλάδος Υψηλής Πίεσης προς Μεγαλόπολη 130 εκατ. €

2η Φάση Αναβάθµισης Σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας 159 εκατ. €

Σύνολο (µεγάλων έργων υπό εκτέλεση) 1570 εκατ. €



Επενδυτικό Πρόγραµµα ∆ΕΣΦΑ   (5)

Σχεδιαζόµενα Έργα

Υπόγεια  Αποθήκη στη Νότια Καβάλα 300 εκατ. €

ΥΦΑ Κρήτης 470 εκατ. €

Ελληνικό Τµήµα South Stream 640 (χερσ.) + 840 (υποθαλ.) 

εκατ. €

Σύνολο (σχεδιαζόµενα έργα) 2250 εκατ. €



Περιοχές Εξωτερικού Περιβάλλοντος ∆ΕΣΦΑ στην 

υλοποίηση των έργων του που χρήζουν βελτίωσης

• Ταχύτερη διαδικασία έκδοσης αδειών και αποφάσεων από αρµόδιες υπηρεσίες 

του ∆ηµοσίου (π.χ. Έλεγχος νοµιµότητας από Ελεγκτικό Συνέδριο, Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, κλπ)

• Βελτίωση εµπλοκής αναδόχων έργων στο σύνολο του κύκλου παραγωγής των • Βελτίωση εµπλοκής αναδόχων έργων στο σύνολο του κύκλου παραγωγής των 

έργων (τεχνική επάρκεια, εξοπλισµός εκτέλεσης έργων, αποφυγή καταχρηστικής ή 

καθ’ υπερβολή προσφυγής σε δικαστικές διαδικασίες, εµπιστοσύνη στην ελληνική 

δικαιοσύνη έναντι διεθνών οργανισµών διαιτησιών, συµµόρφωση προς τις 

απαιτήσεις του νόµου σχετικά µε καταβολή εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ)

• Βελτίωση της στάσης τοπικών κοινωνιών και δηµοτικών αρχών στην 

υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας, όπως αυτά του ∆ΕΣΦΑ. Βελτίωση της 

ικανότητας συνεργασίας για αµοιβαίο όφελος.



∆ιεθνείς Ενεργειακές ∆ιασυνδέσεις Αγωγών Φυσικού Αερίου
καλύπτουν την αυξανόµενη ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα

• Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής – Θεσπρωτίας

Ως τµήµα του ελληνοιταλικού αγωγού καλύπτει επίσης την ανάγκη για Ως τµήµα του ελληνοιταλικού αγωγού καλύπτει επίσης την ανάγκη για 

µεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από νέες 

πηγές 

• Ελληνικό Τµήµα Αγωγού South Stream

Ως τµήµα του συνολικού αγωγού καλύπτει επίσης την ανάγκη για 

µεταφορά ποσοτήτων ρώσικου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

µέσω νέων διαδροµών  



Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνής – Θεσπρωτίας

Ο αγωγός θα έχει µήκος περίπου 577 χλµ. και θα επεκτείνει το ΕΣΦΑ έως την περιοχή

της Θεσπρωτίας, µε στόχο την τροφοδοσία µε ΦΑ νέων περιοχών στη ∆υτική Ελλάδα.

Η διάµετρός του και οι τεχνικές προδιαγραφές του επιτρέπουν τη µελλοντική σύνδεσή

του µε κατάντη συστήµατα αερίου για τη διαµετακόµιση ποσοτήτων ΦΑ προς την

Ιταλία. Προβλέψεις έχουν γίνει και για µελλοντική αναβάθµισή του για τηνΙταλία. Προβλέψεις έχουν γίνει και για µελλοντική αναβάθµισή του για την

εξυπηρέτηση νέων προµηθευτών.

Η κατασκευή του αγωγού θα γίνει σε µια φάση και αναµένεται να ολοκληρωθεί στα

τέλη του 2016.

Ο τρέχων προϋπολογισµός του εκτιµάται σε 1.150 εκατ. €.



Χάραξη Αγωγού Κοµοτηνής - Θεσπρωτίας 

Κοµοτηνή

Θεσπρωτία



Ελληνικό Τµήµα του Αγωγού South Stream

• Στις 29 Απριλίου 2008 υπογράφηκε ∆ιακυβερνητική Συµφωνία µεταξύ Ελλάδας και

Ρωσίας για την κατασκευή του ελληνικού τµήµατος του αγωγού.

• Στις 30 Ιουνίου 2010, συστάθηκε κοινή ελληνορωσική εταιρεία µε τη συµµετοχή

των GAZPROM (50%) και ∆ΕΣΦΑ (50%) µε έδρα την Αθήνα.

• Ο αγωγός, συνολικής δυναµικότητας 63 bcm/έτος, περιλαµβάνει έναν υπεράκτιο• Ο αγωγός, συνολικής δυναµικότητας 63 bcm/έτος, περιλαµβάνει έναν υπεράκτιο

αγωγό µήκους 900 χλµ. στη Μαύρη Θάλασσα, τον κύριο κλάδο στο έδαφος της

Βουλγαρίας και δύο κλάδους προς την Κεντρική Ευρώπη από τους οποίους ο ένας

θα διέρχεται από την Ελλάδα.

• Η µελέτη σκοπιµότητας του έργου σε ό,τι αφορά το Ελληνικό τµήµα του έχει ήδη

ολοκληρωθεί, όπως και η προκαταρκτική περιβαλλοντική εξέταση του τµήµατος.

• Ολοκληρώθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της κοινής ελληνορωσικής

εταιρείας προκειµένου να καλυφθεί το σύνολο των αρχικών µελετών ωρίµανσης



Χάραξη του ελληνικού τµήµατος του South Stream

Στρυµονοχώρι

Θεσπρωτία



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΕΣΦΑ 2010 - 2012 και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου  (1)

• Παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας, ο ∆ΕΣΦΑ εκτιµάται ότι θα

διατηρήσει τα θετικά του αποτελέσµατα και τα επόµενα έτη. Το 2010 κατετάγη στη

17η θέση στο σύνολο των ελληνικών εταιρειών βάσει του µεγέθους του EBITDA

έναντι της 27ης θέσης το 2009. Αναµένεται περαιτέρω βελτίωση της θέσης του το

2011.

• Έχει γίνει η παραδοχή ότι η διανοµή µερισµάτων προς τους µετόχους της εταιρείας• Έχει γίνει η παραδοχή ότι η διανοµή µερισµάτων προς τους µετόχους της εταιρείας

θα είναι η υποχρεωτική µε βάση το νόµο.

• Στόχος να χρησιµοποιηθούν τα εναποµείναντα κέρδη για τη χρηµατοδότηση του

Επενδυτικού Προγράµµατος της Εταιρείας, καθώς η υλοποίησή του απαιτεί

- περαιτέρω δανεισµό, ειδικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

- αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

- χρήση των ιδίων κεφαλαίων του ∆ΕΣΦΑ

- πόρους από ιδιώτες επιπρόσθετα των οριζοµένων από τη νοµοθεσία



Οικονοµικές Καταστάσεις ∆ΕΣΦΑ 2009 - 2012
τιµές σε µπλε υλοποιηθείσες ,         τιµές σε κόκκινο σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο

∆εκέµβριος 

2009

∆εκέµβριος 

2010

Ιούνιος 2011 

(∆εκέµβριος 

2011)

∆εκέµβριος 

2012

Αποτελέσµατα µετά 

φόρων χρήσεως
22,5 34,8 (32,1) 40,4 (52,2) 69,7

Αποτελέσµατα προ φόρων Αποτελέσµατα προ φόρων 

χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων και αποσβέσεων 

(EBITDA)

83,7 101,8 (97,9) 73,7 (130,1) 149,9

Καθαρή Θέση ∆ΕΣΦΑ 689,1 716,4 (702,5) 745 (737,7) 784,2

Συνολικό Ενεργητικό 

∆ΕΣΦΑ
1.411 1.386 (1.415) 1.415 (1.527) 1.573

∆ιαθέσιµα ∆ΕΣΦΑ 32,2 59,8 (14,3) 88,9 (98,3) 144,8



Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου  (2)

• Το ποσό δανεισµού για την τριετία αγγίζει τα ~80 εκατ. €. Προϋπόθεση για την

επαλήθευσή του, είναι η καταβολή των επιχορηγήσεων από το Πρόγραµµα

∆ηµοσίων Επενδύσεων στον προγραµµατισµένο χρόνο, άλλως πιθανόν να

απαιτηθεί βραχυχρόνιος δανεισµός.

τιµές σε µπλε υλοποιηθείσες , τιµές σε κόκκινο σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο

2009 2010 2011 2012

[(∆ανειακή 

Επιβάρυνση)/(Ίδια 

Κεφάλαια Εταιρείας + 

∆ανειακή Επιβάρυνση)] 

31,1%
30,7%

(30,8 %)

28,3% 
(30.6.2011)

(30,6 %)
27,3%



Βασικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου  (3)

• Ο παραπάνω δείκτης δανειακής επιβάρυνσης θα αυξηθεί µόλις ληφθεί η τελική

επενδυτική απόφαση για όλα/κάποια από τα µεγάλα έργα που προωθεί ο ∆ΕΣΦΑ

(Αγωγός Κοµοτηνή –Θεσπρωτία, South Stream,Yπόγεια Aποθήκη Νότια Καβάλα)

• Ο ∆ΕΣΦΑ, ακόµα και στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον της χώρα, έχει τη• Ο ∆ΕΣΦΑ, ακόµα και στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον της χώρα, έχει τη

δυνατότητα αύξησης του ποσοστού δανεισµού της εταιρείας µε στόχο την

υλοποίηση των προγραµµατισµένων επενδύσεων.

• Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις αναλυτικές µελέτες που εκπόνησαν οι

οργανισµοί «The Brattle Group», «Lazard» και “Credit Agricole”. Η ICAP εκτιµά

την πιστοληπτική ικανότητα του ∆ΕΣΦΑ στο επίπεδο ΑΑ.



Συµπεράσµατα 

Τα επόµενα χρόνια σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης που θα 

εφαρµόσει ο ∆ΕΣΦΑ:

• Θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις στο σύστηµα το οποίο επεκτείνεται

και αναβαθµίζεται.

• Θα διαφοροποιηθούν οι οδοί διαµετακόµισης φυσικού αερίου στην• Θα διαφοροποιηθούν οι οδοί διαµετακόµισης φυσικού αερίου στην

Νοτιοανατολική Ευρώπη µε την Ελλάδα ως βασικό διαµετακοµιστικό

ενεργειακό κέντρο.

• Θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

• Η τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων στον ∆ΕΣΦΑ εξασφαλίζει ελκυστικές

αποδόσεις σε µια εταιρεία διαρκώς βελτιούµενη. Οι χρονικές προθεσµίες της

σχετικής διαδικασίας (παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόµενους, αποτίµηση της

αξίας, κλπ) τηρούνται µε απόλυτη προσήλωση.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) ΑΕ
Λεωφόρος Μεσογείων 357-359

ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι

Τηλ: 210 65 01 200 Φαξ: 210 67 49 504
Email: desfa@desfa.gr Web: www.desfa.gr


