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Η κξιμωμία και ξι αμάγκεπ ςηπ απξςελξύμ ςξσπ βαρικξύπ 
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Η ΔΔΠΑ ΑΔ ρςη μέα επξυή



Η μέα ρςοαςηγική αμάπςσνη ςηπ  ΔΔΠΑ ΑΔ

H πλήοηπ σιξθέςηρη από ςη υώοα μαπ ςχμ ποξβλέφεχμ ςξσ ξμξμαζόμεμξσ 3ξσ

εμεογειακξύ πακέςξσ ςηπ Δ.Δ. μέρχ ςξσ μόμξσ 4336/15 επέςοεφε ρςη διξίκηρη ςηπ

ΔΔΠΑ μα αλλάνει ςη ρςοαςηγική ςηπ εςαιοείαπ.

Βαρικόπ άνξμαπ ςηπ μέαπ ρςοαςηγικήπ είμαι :

η διεύοσμρη ςηπ ερωςεοικήπ αγξοάπ αεοίξσ, κσοίωπ μέρω ςωμ επεκςάρεωμ ςωμ 

σπξδξμώμ διαμξμήπ ςξσ αεοίξσ ρςη πεοιτέοεια ςηπ υώοαπ με ποξρεκςικά 

βήμαςα και βιώριμξ ρυεδιαρμό 

και μέρχ ασςήπ ςηπ διεύοσμρηπ επιδιώκεςαι:

• η εταομξγή μιαπ πιό πελαςξκεμςοικήπ εμπξοικήπ πξλιςικήπ,

• η διατξοξπξίηρη μέρχ ςηπ αμάπςσνηπ μέχμ καιμξςόμχμ δοαρςηοιξςήςχμ και

σπηοεριώμ,

• η αμάπςσνη ςηπ ενχρςοέτειαπ και η ρσμμεςξυή ςηπ εςαιοείαπ ρε διεθμή έογα.



Η ποώςη τάρη αμάπςσνηπ ςηπ αγξοάπ ατξοά ςημ πεοίξδξ 2017-2023 και πεοιλαμβάμει

ςημ επέκςαρη και λειςξσογία ςχμ δικςύχμ διαμξμήπ τσρικξύ αεοίξσ ρε 18 πόλειπ ςχμ

ενήπ πεοιτεοειώμ:

• Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ,

• ςεοεάπ Δλλάδαπ-Δύβξιαπ,

• Κεμςοικήπ Μακεδξμίαπ,

Οι ςοειπ ασςέπ είμαι ξι πιξ «ποξυχοημέμεπ» πεοιπςώρειπ, καθόςι ξ αγχγόπ μεςατξοάπ

σφηλήπ πίερηπ διέουεςαι από ασςέπ ςιπ πεοιξυέπ και για ςξμ λόγξ ασςό έυει ήδη

καςαρκεσαρςεί ρε πξλλέπ από ςιπ πόλειπ μία σπξςσπώδηπ σπξδξμή διαμξμήπ. Για μα

αμαπςσυθξύμ ςα δίκςσα διαμξμήπ ρςιπ σπόλξιπεπ πεοιξυέπ ςηπ ηπειοξςικήπ υώοαπ,

ποέπει μα επιλεγεί ξ καςαλληλόςεοξπ ςοόπξπ μεςατξοάπ ςξσ αεοίξσ ρε ασςέπ.

Τλξπξίηρη ςηπ μέαπ ρςοαςηγικήπ



Τλξπξίηρη ςηπ μέαπ ρςοαςηγικήπ

Ο αμαπςσνιακόπ ρςόυξπ για ςιπ ςοειπ πεοιτέοειεπ

ρσμίρςαςαι ρςημ εγκαςάρςαρη και λειςξσογία

δικςύχμ τσρικξύ αεοίξσ ρε 14 πόλειπ –

ποχςεύξσρεπ μξμώμ, καθώπ και ρε 4 μικοόςεοεπ,

απξμακοσρμέμεπ πόλειπ και βιξμηυαμικέπ ζώμεπ.

Σξ μήκξπ ςχμ μέχμ δικςύχμ διαμξμήπ υαμηλήπ

πίερηπ και ςχμ παοξυώμ, πξσ θα καςαρκεσαρςξύμ

έχπ ςξ ςέλξπ ςξσ 2023, εκςιμάςαι ρε πεοίπξσ

1.130 υιλιόμεςοα, ςα ξπξία θα ποξρςεθξύμ ρςα

494 υιλιόμεςοα ςχμ ήδη σπαουόμςχμ δικςύχμ ρςιπ

πόλειπ ασςέπ.

Δμςόπ ςηπ επόμεμηπ δεκαεςίαπ:

- πεοιρρόςεοεπ από 106.000 ξικξγέμειεπ

- πεοίπξσ16.500 επαγγελμαςίεπ και

- πεοίπξσ 55 βιξμηυαμίεπ

θα υοηριμξπξιξύμ τσρικό αέοιξ για ςημ κάλσφη

ςχμ αμαγκώμ θέομαμρηπ και για ςη λειςξσογία

ςχμ επαγγελμαςικώμ μξμάδχμ και ςχμ

βιξμηυαμιώμ.



Τλξπξίηρη ςηπ μέαπ ρςοαςηγικήπ

• Ποξβλέπεςαι η υοήρη ςηπ καιμξςόμξσ

ςευμξλξγίαπ ςξσ ρσμπιερμέμξσ τσρικξύ αεοίξσ

για ςημ ςοξτξδόςηρη αρςικώμ πεοιξυώμ πξσ

βοίρκξμςαι μακοιά από ςξ Δθμικό ύρςημα

Μεςατξοάπ, όπχπ η Λειβαδιά, ςξ Καοπεμήρι, η

Οοερςιάδα και η Άμτιρρα.

• Δκςιμάςαι όςι καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ

καςαρκεσήπ ςχμ δικςύχμ θα δημιξσογηθξύμ

πεοιρρόςεοεπ από 1.600 θέρειπ εογαρίαπ, εμώ

με ςη λειςξσογία ςξσπ θα εναρταλιρςξύμ

ςξσλάυιρςξμ 700 μέεπ μόμιμεπ θέρειπ εογαρίαπ.

• Η εςήρια αμαμεμόμεμη αύνηρη ςηπ εγυώοιαπ

αγξοάπ θα είμαι 0,4 bcm πεοίπξσ, η ξπξία θα

επιτέοει μείχρη ςξσ εκπεμπόμεμξσ CO2, καςά

50.000 ςόμξσπ



• Ο προχπολογιςμόσ για τθν πλιρθ ανάπτυξθ
(καταςκευι) και τθ λειτουργία των
παραπάνω δικτφων ανζρχεται ςτα 235 εκατ.€
περίπου.

• Η επζνδυςθ αυτι δεν είναι δυνατόν να
καλυφκεί με ίδιουσ πόρουσ τθσ ΔΕΠΑ, αλλά
δεν είναι οφτε χρθματοοικονομικά ορκό.
Για τθν υλοποίθςι τθσ απαιτείται:

• θ χρθματοδότθςθ από το ΕΣΠΑ 2014-21
με τθ μζγιςτθ δυνατι ζνταςθ, κακώσ και

• θ διαςφάλιςθ δανειοδότθςθσ από
ευρωπαϊκζσ επενδυτικζσ τράπεηεσ

Τλξπξίηρη ςηπ μέαπ ρςοαςηγικήπ



Ταυτόχρονα, θ αφξθςθ τθσ εγχώριασ αγοράσ φυςικοφ αερίου ςτθν περιφζρεια τθσ
Ελλάδοσ αναμζνεται να ενιςχφςει τθν εκνικι οικονομία, να λειτουργιςει
κοινωνικοκεντρικά και να ςυμβάλει ςτθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ αφοφ :

• Μειώνεται το ενεργειακό κόςτοσ για τισ βιομθχανίεσ

• Βελτιώνονται οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των πολιτών-καταναλωτών

• Συμβάλλει ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ ενεργειακισ φτώχειασ

• Συμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, κακώσ πζραν του προςωπικοφ που κα
απαςχολθκεί άμεςα κατά τθν περίοδο των καταςκευών, κα ενιςχυκοφν τα
επαγγζλματα που ςυνδζονται με τθ μετατροπι των εγκαταςτάςεων ςτα κτιρια
(κερμοχδραυλικοί, ςυντθρθτζσ καυςτιρων) και με τθν εμπορία ςυςκευών

• Συμβάλλει ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ των ελλθνικών βιομθχανιών που
παράγουν εξοπλιςμό και υλικά, ώςτε να «ανοίξουν» οι εγκαταλειμμζνεσ ςιμερα
γραμμζσ παραγωγισ υλικών που κα ενςωματωκοφν ςτα ζργα (π.χ. ςωλινεσ
πολυαικυλενίου)

• Μειώνεται ςθμαντικά το εκπεμπόμενο CO2

Παοάλληλα ξτέλη από ςημ μεγέθσμρη ςηπ εγυώοιαπ 

αγξοάπ



• Η τυπικι ζνταξθ των ζργων επζκταςθσ ςτα
ΠΕΠ τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ και
τθσ Στερεάσ Ελλάδασ αναμζνεται εντόσ του
Δεκεμβρίου 2016, ενώ λίγο αργότερα
αναμζνεται θ ζνταξθ των ζργων τθσ
Κεντρικισ Μακεδονίασ .

• Το ςφνολο τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω ΕΣΠΑ
ανζρχεται ςε 74 εκατ. € περίπου.

• Το Υπουργικό Συμβοφλιο Οικονομικισ
Πολιτικισ με ςχετικι του απόφαςθ ενζταξε
τα τρία παραπάνω ζργα ςτα προτεινόμενα
για χρθματοδότθςθ ζργα μζςω του «Σχεδίου
Juncker».

• Αμζςωσ μετά τισ εξειδικεφςεισ, κα
ακολουκιςει το ςτάδιο τθσ εξεφρεςθσ των
απαραίτθτων δανειακών κεφαλαίων από
επενδυτικζσ τράπεηεσ.

• Οι καταςκευζσ αναμζνεται να ξεκινιςουν
εντόσ του β’ εξαμινου του 2017

…η μέυοι ρήμεοα ποόξδξπ



Η Ρσθμιρςική Αουή Δμέογειαπ ςημ 29η επς. 2016 εμέκοιμε ςξμ Καμξμιρμό

Σιμξλόγηρηπ ςηπ βαρικήπ δοαρςηοιόςηςαπ διαμξμήπ με βάρη ςξμ ξπξίξ

ςιμξλξγείςαι η παοαλαβή και παοάδξρη ρςξσπ ςελικξύπ πελάςεπ ςχμ πξρξςήςχμ

αεοίξσ πξσ ζηςξύμ.

Η μεθξδξλξγία πξσ υοηριμξπξιείςαι για μα ςιμξλξγηθεί η δοαρςηοιόςηςα

διαμξμήπ ρςηοίζεςαι ρςξ Απαιςξύμεμξ Έρξδξ (ΑΔ) ςξ ξπξίξ σπξλξγίζεςαι από ςιπ

εςαιοίεπ διαυείοιρηπ ςχμ δικςύχμ διαμξμήπ και σπόκειςαι ρςημ έγκοιρη ςηπ ΡΑΔ

με βάρη ςξ ακόλξσθξ ςύπξ:

Α.Δ. = ΡΠΒ * WACC + Λειςξσογικέπ Δαπάμεπ + Απξρβέρειπ -/+ ΔΡΡ 

Όπξσ

ΡΠΒ: η Ρσθμιζόμεμη Πεοιξσριακή Βάρη

WACC : ςξ Μέρξρςαθμικό Κόρςξπ Κεταλαίξσ, ςξ ξπξίξ ξοίζεςαι από ςημ ΡΑΔ

ΔΡΡ: ρσμςελερςήπ πξσ ατξοά ςημ σπεο-αμάκςηρη ή σπό-αμάκςηρη ςξσ

Απαιςξύμεμξσ Δρόδξσ, βάρη ςχμ ποξβλέφεχμ ςηπ ποξηγξύμεμηπ οσθμιρςικήπ

πεοιόδξσ.

…η μέυοι ρήμεοα ποόξδξπ



Η ΡΠΒ σπξλξγίζεςαι από ςημ εςαιοία διαυείοιρηπ ςχμ δικςύχμ διαμξμήπ με βάρη ςξμ ςύπξ:

ΡΠΒ = Αμαπόρβερςη Ανία παγίωμ + Κετάλαιξ Κίμηρηπ – Δπιδξςήρειπ + Νέεπ Δπεμδύρειπ

Η ΡΑΔ με ποόρταςη απόταρη ςηπ Ολξμέλειάπ ςηπ, όοιρε ρςξ 9,23% ςξ Μερξρςαθμικό Κόρςξπ

Κεταλαίξσ.

Σξύςξ είυε χπ απξςέλερμα όςι για ςιπ ΡΠΒ κάθε μιαπ από ςιπ ςοείπ πεοιτέοειεπ ςα ςιμξλόγια

πξσ θα ιρυύρξσμ για ςξ 2017 αμαλύξμςαι χπ ενήπ:

ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΧΗ (ςιμέπ ρε €/Mw/έςξπ)

…η μέυοι ρήμεοα ποόξδξπ

ΑΜΘ Κ.Μ ΣΔ

Βιξμηυαμικξί 4812,5942 0,4853 4511,8945 0,4166 7199,9160 0,5567

Δμπξοικξί 590,7052 7,2612 819,7896 7,4448 1227,1978 11,2185

Οικιακξί 540,4952 11,7110 782,5550 11,4412 1215,9952 13,2961



• ΥΦΑ Μικρισ Κλίμακασ και Ναυςιπλοΐασ:

προώκθςθ τθσ χριςθσ του υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου ωσ καυςίμου πλοίων, ςτο 
πλαίςιο και του προγράμματοσ Poseidon Med II, ςτο οποίο μετζχουν τζςςερα 
ελλθνικά λιμάνια (Ηρακλείου, Πάτρασ, Ηγουμενίτςασ, Πειραιά)

Παοάλληλεπ δοάρειπ για ςημ αύνηρη ςηπ 

εγυώοιαπ αγξοάπ



• Αεριοκίνθςθ οχθμάτων FISIKON

Αυξάνεται ο αρικμόσ των  πρατθρίων με το ςιμα «FISIKON» για τθν αεριοκίνθςθ των 
οχθμάτων. Με βάςθ τον ςχετικό ςχεδιαςμό, αναμζνεται ότι ζωσ το τζλοσ του 2017 τα 
πρατιρια ςυνολικά κα ανζρχονται ςε περίπου 15 (από 8 που λειτουργοφν ςιμερα). 
Συγχρόνωσ, πζραν των προγραμμάτων προώκθςθσ για τα καινοφργια αεριοκίνθτα
αυτοκίνθτα, θ εταιρεία ςυμμετζχει και ςε εκπαιδεφςεισ τεχνιτών για τθ μετατροπι 
των υφιςτάμενων («μεταχειριςμζνων») οχθμάτων, προκειμζνου να καλφπτεται και 
από ςχετικι πιςτοποίθςθ (ωσ προσ τον εξοπλιςμό, αλλά και τθν εργαςία).

Παοάλληλεπ δοάρειπ για ςημ αύνηρη ςηπ 

εγυώοιαπ αγξοάπ



Δλλάδα: Μια πύλη ποξπ ςημ Δσοώπη

(ρσμξπςική αματξοά ρςα διεθμή έογα)

Italy

Croatia

Romania

Bulgaria

Russia

TurkeyGreece

Montenegro

B&H

Slovenia

Serbia

FYROMAlbania

Hungary

Kosovo

LNG

LNG

TAP
SEP

East Med
IGI Poseidon
IGI Onshore

IGB
Other Interconnectors
LNG Terminal

IGI

Egypt



απ εσυαοιρςώ θεομά


