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ΕΙΔΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Με τον όρο καύση μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε οποιαδήποτε χημική 
αντίδραση που συνοδεύεται από έκλυ-
ση θερμότητας και παράλληλη εμφάνι-
ση φλόγας, θερμών αέριων προϊόντων ή 
λάμψης. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ουσι-
ών φυσικής ή τεχνητής προέλευσης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύ-
σιμα. Ωστόσο, μόνο ένας μικρός αριθμός 
από αυτές τις ουσίες έχουν πραγματική 
αξία, από άποψη ενεργειακού ισοζυγίου.  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 
τα μέταλλα, τα οποία, με μοναδική εξαί-
ρεση το μαγνήσιο, δεν καίγονται. Κάποια 
από τα αυτά όμως, υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες συνθήκες,  ενώνονται με το 
οξυγόνο πολύ εύκολα. 

Ο σίδηρος για παράδειγμα, όταν είναι 
σε λεπτό διαμερισμό καίγεται και αυτό 
μπορούμε να το παρατηρήσουμε εύκο-
λα κατά το κόψιμο μιας σιδηρόβεργας 
με ένα τροχό. Η παραγόμενη θερμότη-
τα από αυτού του είδους τις καύσεις 
δεν είναι όμως τεχνικά εκμεταλλεύσι-
μη. Έτσι, το κριτήριο για να χαρα-
κτηριστεί μια ουσία καύσιμο, του-
λάχιστον από τεχνική άποψη, είναι 
η παραγόμενη θερμότητα από την 
καύση της να είναι τεχνικά εκμε-
ταλλεύσιμη, να μπορεί δηλαδή να 
μετατραπεί σε μηχανικό έργο στις 
θερμικής μηχανές. 

Η κατηγοριοποίηση των καυσί-
μων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. 
Μπορούμε να τα χωρίσουμε σε Φυσι-
κά καύσιμα (φυσικό αέριο, λιγνίτης, 
αργό πετρέλαιο) και τεχνητά καύσιμα 
(υγραέριο, βενζίνη, πετρέλαιο Diesel) 
ή να τα χωρίσουμε σύμφωνα με την 
μορφή τους σε αέρια, υγρά και στε-
ρεά καύσιμα. Όλα τα παραπάνω καύσι-
μα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή θερ-
μότητας σε διάφορους τύπους θερμικών 
μηχανών. Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, 
μεγαλύτερη εφαρμογή είχαν  τα στερεά 
και τα υγρά καύσιμα. Τα τελευταία χρό-
νια όμως,  τα αέρια καύσιμα και ειδικά 
το φυσικό αέριο έχουν αυξήσει σημαντι-
κά το μερίδιό τους στη βιομηχανική χρή-
ση, στην παραγωγή ενέργειας και στην 
μηχανοκίνηση (αεριοκίνηση).

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Το Φυσικό Αέριο είναι το πιο σημα-
ντικό αέριο καύσιμο. Οι πρώτες αναφο-
ρές στο Φυσικό Αέριο χρονολογούνται 

μεταξύ του 6000 και του 2000 π.Χ. στην 
περιοχή του σημερινού Ιράν, ενώ στην 
Κίνα, η ύπαρξή του όχι μόνο ήταν γνω-
στή ήδη από τον 9ο αιώνα π.Χ., αλλά 
γινόταν και εξόρυξη μέσω φρεατίων  
που είχαν ανοιχτεί για  το σκοπό αυτό. 

Στην Ευρώπη η ανακάλυψη του Φυσι-
κού Αερίου έγινε αρκετά χρόνια αργότε-
ρα, στα μέσα του 17ου αιώνα, ενώ την 
Αμερική η πόλη Φριντόνια στην περιφέ-
ρεια της Νέας Υόρκης φωτιζόταν απο-
κλειστικά με τη χρήση Φυσικού Αερίου 
από το 1821. Παρόλα αυτά, η χρήση 
του Φυσικού Αερίου υστέρησε σημα-
ντικά, σε σχέση με αυτή του άνθρακα 
και του πετρελαίου καθώς οι δυσκολί-
ες στην μεταφορά του και στην αποθή-
κευσή του έμοιαζαν την περίοδο εκείνη 
απροσπέλαστες. 

Η μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου 
με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία 
του 1920 και αποτέλεσε ένα σημαντικό 
στάδιο στη χρήση του αερίου. Με τον 
τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, 
ακολούθησε ραγδαία αύξηση στην κατα-
νάλωση, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Αυτή η αύξηση αποτυπώνεται τόσο 
σε απόλυτα νούμερα, αφού το 1960 η 
παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου 
αντιστοιχούσε σε 470 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα και 20 σχεδόν χρόνια μετά, 
το 1979, είχε τριπλασιαστεί και αντιστοι-
χούσε πλέον σε  1,459 τρισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα, όσο και σε ποσοστά όπου 
το 1950 το φυσικό αέριο αποτελούσε το 
12% της καταναλισκόμενης παγκοσμίως 
ενέργειας, ένα ποσοστό που αυξήθηκε 
σε 14,6% το 1960 και σε 25% το 1980. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Δημιουργήθηκε αρκετά εκατομμύρια 
χρόνια νωρίτερα, όταν μεγάλες ποσότη-
τες μικροοργανισμών καταπλακώθηκαν 
από χώμα, λάσπη ή άμμο. Με το πέρα-
σμα των ετών τα στρώματα αυτά πολλα-
πλασιάστηκαν και δημιούργησαν μεγάλη 
πίεση στους αρχικούς μικροοργανισμούς 
οι οποίοι υπό την επίδραση βακτηριδί-
ων και κυρίως υπό την απουσία αέρα, 
μετατράπηκαν σε υδρογονάνθρακες. Το 

αέριο που παρήχθη κατ’ αυτόν τον τρό-
πο και ύστερα από διάφορες στρωμα-
τικές διαμορφώσεις, εμφανίζεται με τη 
μορφή που το βρίσκουμε σήμερα. 

Η ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ
Το Φυσικό Αέριο αποτελείται από 

μείγμα αερίων, κυρίως ελαφρών υδρο-
γονανθράκων αλλά και κάποιων άλλων 
σε μικρά έως ελάχιστα ποσοστά. Το κυρι-
ότερο συστατικό των ελαφρών υδρογο-
νανθράκων είναι το μεθάνιο (CH4), το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% 
έως 90%  της κατ’ όγκων σύστασης του 
Φυσικού Αερίου, ενώ συνυπάρχουν και 
οι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες όπως το 
αιθάνιο (C2H4) σε ποσοστό από 5% έως 
15%, το προπάνιο (C3H8) και το βουτά-
νιο (C4H10) σε ποσοστά κάτω του 5%. 

Από τα υπόλοιπα αέρια τα κυριότε-
ρα είναι το άζωτο (N2), το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), το ήλιο (He), το υδρόθειο 
(H2S), το οξυγόνο (O2), και το αργό(Ar) 
αλλά τα ποσοστά τους, όπως προανα-
φέρθηκε, τα καθιστούν ασήμαντα .

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΕΠΑ είναι ο κύριος εισαγωγέας 
φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλά-
δα. Ο πρωταρχικός στόχος της ΔΕΠΑ 
είναι να συνεχίσει να εξασφαλίζει για 
τους πελάτες της επαρκείς ποσότητες 
φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, 
από αξιόπιστες και διαφοροποιημένες 
πηγές, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια 
εφοδιασμού. 

Για να επιτύχει το στόχο της, έχει υπο-
γράψει μακροχρόνιες συμβάσεις προ-
μήθειας αερίου με τη ρωσική Gazprom, 
την τουρκική BOTAS, και την αλγερινή 
Sonatrach. Το συμβόλαιο της ΔΕΠΑ με 
τη Gazprom εξασφαλίζει τον εφοδιασμό 
της ελληνικής αγοράς με φυσικό αέριο 
αγωγού μέχρι το 2026. 

Οι υπό εισαγωγή ποσότητες εγχέο-
νται στο ΕΣΦΑ στο σημείο Στρυμονο-
χώρι Σιδηροκάστρου, κοντά στα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα. Το συμβόλαιο με την 
τουρκική BOTAS αφορά την προμήθεια 
φυσικού αερίου αγωγού έως το 2021. 

Οι ποσότητες παραδίδονται και εγχέ-
ονται στο ΕΣΦΑ στο σημείο Κήποι Έβρου, 
μέσω του υπάρχοντος ελληνοτουρκικού 
αγωγού φυσικού αερίου. Το συμβόλαιο 
με τη Sonatrach (LNG) εξασφαλίζει την 
προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου (ΥΦΑ) έως το 2021 στην ελληνική 
αγορά. Οι παραδόσεις του αλγερινού 
LNG πραγματοποιούνται στον ελληνι-
κό σταθμό αποθήκευσης και επαναε-
ριοποίησης υγροποιημένου αερίου στη 
Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων. 

 Επιπλέον, η ΔΕΠΑ προμηθεύεται 
ποσότητες LNG από την παγκόσμια 
ευκαιριακή (spot) αγορά, όταν αυτές 
είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές 
για τους πελάτες της, αλλά και για δια-
σφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία της 
ελληνικής αγοράς σε περιπτώσεις αυξη-
μένης ζήτησης. 

Τέλος, η ΔΕΠΑ πρόσφατα υπέγρα-
ψε μία μακροχρόνια σύμβαση προμή-
θειας με την Αζέρικη AGSC για αέριο, 
το οποίο θα παραχθεί από το κοίτασμα 
Shah Deniz II. Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ 
παρακολουθεί στενά την παγκόσμια 
αγορά φυσικού αερίου και βρίσκεται σε 
επαφή με πιθανούς νέους προμηθευτές 
που διαθέτουν δυνατότητα ιδίας παρα-
γωγής στην Κεντρική Ασία και ευρύτε-
ρα, και οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορούν 
να συνεισφέρουν στην ασφάλεια εφο-
διασμού της ελληνικής αγοράς σε αντα-
γωνιστικό κόστος.

ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το σύστημα μεταφοράς απαρτίζεται 
από μια σειρά κύριων αγωγών υψηλής 
πίεσης (70 bar), που εκτείνονται από τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την 
Αττική, συνολικού μήκους 512 km και 

από διακλαδώσεις συνολικού μήκους 
440 χλμ., με επίσης υψηλή πίεση, που 
μεταφέρουν το Φυσικό Αέριο στην Ανα-
τολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσ-
σαλονίκη, τη Θεσσαλία και την Αττική. 

Προ των πυλών της πόλης η πίεση 
μεταφοράς μειώνεται και αρχίζει το αστι-
κό δίκτυο διανομής διαμέσου του οποί-
ου το Φυσικό Αέριο μεταφέρεται στα 
νοικοκυριά, στους χώρους δραστηριο-
τήτων του τριτογενούς τομέα και στις 
βιομηχανίες. 

Η ολοκλήρωση των αστικών δικτύ-
ων διανομής και η διάθεση του Φυσι-
κού Αερίου για οικιακές, εμπορικές και 
βιομηχανικές χρήσεις, στις πρώτες τρεις 
εξυπηρετούμενες περιοχές, ανατέθηκε 
αποκλειστικά στις αντίστοιχες Εταιρίες 
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), την ΕΠΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για το Νομό Θεσσαλονίκης, 

την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την περιφέρεια 
Θεσσαλίας και την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ για το 
Νομό Αττικής, οι οποίες ανέλαβαν το υφι-
στάμενο δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρη-
σης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ).

• Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλά-
δας - Βουλγαρίας (IGB)

Το Έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού 
Διασυνδετήριου Αγωγού αποτελείται 
από έναν αγωγό μήκους 182 περίπου 
χλμ (εκ των οποίων 31 χλμ βρίσκο-
νται εντός της ελληνικής επικράτειας), 
καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτι-
κές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί Σταθ-
μοί, βανοστάσια, Κέντρο Λειτουργίας). 
Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο 
αγωγός καταλήγει στην Stara Zagora, 
συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου 
Ελλάδος και Βουλγαρίας.

• Διασυνδετήριος Αγωγός Eastern 

Mediterranean Pipeline (East Med)
Τη διετία 2011-2012, η ΔΕΠΑ διε-

ρεύνησε τη δυνατότητα κατασκευής 
του αγωγού Eastern Mediterranean 
Pipeline (East Med), με αρχικό σχεδι-
ασμό τη μεταφορά 8 δισ. κυβ. μέτρων 
ετησίως, ισραηλινό και κυπριακό αέριο 
από τα κοιτάσματα της Λεβαντίνης. Η 
αφετηρία του θα είναι υποθαλάσσια 
από τα κοιτάσματα προς το Βασιλικό της 
Κύπρου, στη συνέχεια θα συνεχίζει την 
όδευσή του προς τις ακτές της Κρήτης, 
και ακολούθως, μέσω της Πελοποννή-
σου και της Δυτικής Ελλάδος, προς την 
Ιταλία, μέσω του αγωγού IGI-Poseidon 
(ΠΟΣΕΙΔΩΝ).

• Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλά-
δας - Ιταλίας (IGI)

Ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλά-
δας – Ιταλίας (IGI) αποτελείται από δύο 
τμήματα: το χερσαίο τμήμα (Κομοτηνή 
– Θεσπρωτικές ακτές), μήκους περίπου 
600 χλμ. το οποίο αναπτύσσεται από 
τον ΔΕΣΦΑ και το υποθαλάσσιο τμήμα 
του έργου, με μήκος 200 περίπου χλμ 
(Θεσπρωτικές ακτές – Οτράντο Ιταλίας), 
το οποίο αναπτύσσεται από την ελλη-
νική εταιρεία με την επωνυμία «Υποθα-
λάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλά-
δος – Ιταλίας ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.». Στην εν 
λόγω εταιρεία συμμετέχουν ισομερώς η 
ΔΕΠΑ και η Ιταλική EDISON.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται 
οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλω-
ση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000 
KWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμε-
ως φυσικού αερίου (περίπου 200.000 
Νm3 ετησίως), που έχουν ως δρα-
στηριότητα παραγωγή ή μεταποίη-
ση προϊόντος.

Στη βιομηχανία το φυσικό αέριο προ-
σφέρει αυξημένη απόδοση, με λιγότερες 
εκπομπές ρύπων, ενώ πλήθος μικρών και 
μεγάλων επιχειρήσεων αποκτούν με το 
φυσικό αέριο ένα αποτελεσματικό μέσο 
για να μειώσουν το κόστος λειτουργί-
ας τους και να αναβαθμίσουν την παρα-
γωγική διαδικασία και μέσω αυτής την 
ποιότητα των τελικών προϊόντων τους.

 Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί είτε για θερμική είτε για χημική 
χρήση (ως πρώτη ύλη για τη βιομηχα-
νία), είτε σε συστήματα Συμπαραγω-
γής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, τα 
οποία παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιή-
σιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η 
παραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο 
και για ψύξη ή κλιματισμό.

Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποι-
είται για συμπαραγωγή σε βιομηχανίες 
των κλάδων τροφίμων, μεταλλουργίας 
και υφαντουργίας, σε μεγάλα θερμο-
κήπια καθώς και στο μεγάλο εμπορικό 
τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία).

 Σήμερα , το συνολικό ποσοστό χρή-
σης του φυσικού αερίου στη βιομηχα-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗ-
ΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

(kW)

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΖΗΤΗΣΗ

(kW)

ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗ-
ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(kWh)

ΚΡΗΤΗ
ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ 192800

407200 19254571
ΧΑΝΙΑ 328400

ΡΟΔΟΣ ΣΟΡΩΝΗ 206000 126800
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 240 95 276
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 360 220 755
ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ 2650 2190 6295
ΑΝΑΦΗ ΑΝΑΦΗ 355 340 607
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 140 38 96
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1600 1350 3818
ΔΟΝΟΥΣΑ ΔΟΝΟΥΣΑ 210 150 284
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ 270 195 408
ΙΚΑΡΙΑ ΙΚΑΡΙΑ 6900 5400 18570
ΚΥΘΝΟΣ ΚΥΘΝΟΣ 2300 1960 5216
ΛΕΣΒΟΣ ΛΕΣΒΟΣ 49500 45700 209733
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 390 320 1239
ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 21200 17500 51802
ΟΘΩΝΟΙ ΟΘΩΝΟΙ 270 240 498
ΠΑΤΜΟΣ ΠΑΤΜΟΣ 4380 3580 11348
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2200 2400 7098
ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ 2000 1900 4777
ΣΙΦΝΟΣ ΣΙΦΝΟΣ 4300 3360 9437
ΣΚΥΡΟΣ ΣΚΥΡΟΣ 4500 3750 12403
ΣΥΜΗ ΣΥΜΗ 4350 1950 7814
ΣΥΡΟΣ ΣΥΡΟΣ 20000 18700 85117
ΣΑΜΟΣ - ΦΟΙΡΝΟΙ ΣΑΜΟΣ 46080 24400 99372
ΧΙΟΣ - ΨΑΡΑ ΧΙΟΣ 38780 29800 136334
ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ ΑΝΔΡΟΣ 9400 9300 32613
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ ΘΗΡΑ 22200 22700 67122
ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕ-
ΓΑΝΔΡΟΣ

ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ 3740 4380 12563

ΚΑΛΥΜΝΟΣ - 
ΛΕΡΟΣ - ΛΕΙ-
ΨΟΙ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ 
- ΨΕΡΙΜΟΣ - ΚΩΣ- 
ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ - 
ΓΥΑΛΙ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ 69600 57300 217824

ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ ΚΑΡΜΑΘΟΣ-
ΚΑΣΟΣ 9000 6500 24369

ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ ΜΗΛΟΣ 7600 5970 23912
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΑ-ΣΧΙΝΟΥΣΑ-
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

ΠΑΡΟΣ 43250 36000 117513
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νία, στις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο, 
αγγίζει ή και ξεπερνά το 90%. Η ΔΕΠΑ 
έχει υπογράψει συμβάσεις πώλησης 
φυσικού αερίου με 150 περίπου βιο-
μηχανικές μονάδες, εκ των οποίων οι 
10 με ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη 
των 100 GWh.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο αυξάνει με γρή-
γορους ρυθμούς το ποσοστό του στον 
τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην χώρα μας μετά την απελευθέ-
ρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου. Οι σταθμοί παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου 
κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήμα-
τα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερ-
μότητας αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή 
επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόμη-
σης ενέργειας και κόστους παραγωγής 
όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η «ΔΕΗ Α.Ε.» αποτελεί τον 
πρώτο πελάτη της ΔΕΠΑ, καθώς η τρο-
φοδότηση του πρώτου σταθμού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό 
αέριο στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 1997, στο σταθμό της 
ΔΕΗ, στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου. 
Μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο χρησι-
μοποιείται και στους σταθμούς Συνδυ-
ασμένου Κύκλου της ΔΕΗ στο Λαύριο, 
την  Κομοτηνή, το Αλιβέρι και τη Μεγα-
λόπολη. 

Το καλοκαίρι του 2004, συνδέθηκε 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου και λειτούργησε, ο πρώτος 
ιδιωτικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας ανοικτού κύκλου 148 
MWe (μονάδα αιχμής), ο οποίος ανήκει 
στην εταιρία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
Α.Ε». Από το Μάιο του 2005, λειτουρ-

γεί ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 
ΜWe της εταιρίας «ELPEDISON ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στο δήμο Εχεδώρου του 
νομού Θεσσαλονίκης. 

Τον Μάιο του 2008, τέθηκε σε λει-
τουργία η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας εγκατεστημέ-
νης ισχύος 334 ΜWe για την κάλυψη 
των αναγκών της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ ΑΕ». Στις αρχές του 2010, ξεκίνη-
σε η λειτουργία της μονάδας ηλεκτρο-
παραγωγής συνδυασμένου κύκλου της 

εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» εγκατα-
στημένης ισχύος 435 MWe, με καύσιμο 
Φυσικό Αέριο στην περιοχή της Θήβας 
στη Βοιωτία. 

Τον Απρίλιο του 2010, τέθηκε σε λει-
τουργία η δεύτερη μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου 
κύκλου της «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΚΗ Α.Ε» στην Βιομηχανική Περιοχή της 
Θίσβης του νομού Βοιωτίας, εγκαταστη-
μένης ισχύος 421,6 ΜWe. Τον Νοέμβριο 
του ιδίου έτους λειτούργησε η μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συν-
δυασμένου κύκλου « PROTERGIA » στην 
περιοχή του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας εγκα-
ταστημένης ισχύος 444 MWe. Από τον 
Οκτώβριο του 2011, τέθηκε σε λειτουρ-
γία ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 436,6 
MWe της εταιρίας «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER 
A.E» στην περιοχή των Αγίων Θεοδώ-
ρων του Νομού Κορινθίας.

Η μετατροπή την σταθμών παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, οι 
οποίοι εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα 
και βασίζονται ως επί το πλείστον στη 
χρήση πετρελαίου ,σε φυσικό αέριο, θα 
μείωνε ταυτόχρονα και το πάγιο κόστος 
παραγωγής ενέργειας κάτω από το μισό, 
από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε λιγό-
τερο από 750 εκατομμύρια και τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, αφού το φυσι-
κό αέριο απελευθερώνει στο περιβάλλον 
60% λιγότερους ρύπους. 

Χαρακτηριστικό οικονομικό  παρά-
δειγμα αποτελεί η μονάδα των Αντι-
κυθήρων, όπου το κόστος παραγωγής 
για μία μεγαβατώρα (MWh)  έφτασε το 
2012  τα 1748 ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη τιμή 
για τα μεγάλα νησιά κυμαινόταν στα 
200 ευρώ, ενώ στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα στα 83 ευρώ.  Στον περιβαλ-
λοντικό τομέα, από το 2020 και μετά, σε 
εφαρμογή των περιβαλλοντικών οδηγι-
ών της Ε.Ε., τίθενται αυστηρότερα κρι-
τήρια. Σύμφωνα με την ανάλυση της 
Δ.Ε.Η., υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για 
20 μονάδες στην Κρήτη, 16 στη Ρόδο 
και 21 σε Κω, Λέσβο, Σάμο, Πάρο και 
Χίο, ενώ άλλες 200 περίπου μονάδες 
θα πρέπει να εξεικονιστούν.  
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Η 
αεριοκίνηση δεν αποτελεί μια 
τάση των τελευταίων ετών. Το 
πρώτο μηχανοκίνητο όχημα φυσι-
κού αερίου κατασκευάστηκε το 
1862.  Στην εποχή μας, η εξέλι-

ξη της τεχνολογία οδήγησε στο να έχουν 
τα οχήματα αυτά επιδόσεις εξίσου καλές 
με τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκί-
νητα οχήματα. 

Τα οχήματα φυσικού αερίου ανέρχο-
νται στα 20 περίπου εκατομμύρια διεθνώς, 
με τα 2 περίπου εκατομμύρια από αυτά να 
κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Οι μεγαλύτεροι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων προσφέρουν 
εργοστασιακά μοντέλα φυσικού αερίου. 

Επιπλέον η τεχνολογία και η τεχνο-
γνωσία μετατροπής βενζινοκίνητων ή 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων σε κίνηση με 
φυσικό αέριο, είναι αρκετά ανεπτυγμένη 
και εφαρμόζεται σε σημαντικά ποσοστά. 
Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα μιας 
τέτοιας μετατροπής;

Οικονομία
Το κόστος καυσίμου ανά χιλιόμετρο είναι 

μικρότερο με τη χρήση φυσικού αερίου. 
Μπορεί κοιτώντας τις τιμές, σε ένα βεν-

ζινάδικο, αυτό να μην είναι εμφανές με την 
πρώτη ματιά. Το κόστος φαίνεται να είναι 
στο ίδιο επίπεδο με αυτό της βενζίνης και 
του πετρελαίου και ακριβότερο από το 
υγραέριο αλλά πρέπει να προσέξουμε πως 
το φυσικό αέριο πωλείται σε κιλά. Ένα κιλό 
φυσικού αερίου λοιπόν, αποδίδει περισσό-
τερο από ένα λίτρο οποιουδήποτε υγρού 
καυσίμου. Αυτό, με απλά λόγια, σημαίνει 
ότι για να συγκρίνουμε σωστά τις τιμές του 
φυσικού αερίου με αυτές της βενζίνη, του 
πετρελαίου και του υγραερίου, πρέπει να 
πολλαπλασιάσουμε με 1,5 τη βενζίνη, με 
1,3 το πετρέλαιο και με  2 το υγραέριο.

Περιβάλλον 
Το 23,1% των ρύπων στους οποίους 

οφείλεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών, 
ενώ την ίδια στιγμή οι τάσεις παραμένουν 
ανοδικές. Μεταξύ του 1990 και του 2007 
η αύξηση των εκπομπών τέτοιων αερίων 
υπολογίζεται σε 36%. Το φυσικό αέριο μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των 
εκπομπών αυτών, αφού, χάρη στη χημική 
του σύνθεση, εκπέμπει τους χαμηλότερους 
ρύπους αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση 
με όλα τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα. Επιπλέον, το φυσικό αέριο εκπέ-
μπει τις λιγότερες τοξικές και επικίνδυνες 
ενώσεις. Συγκρινόμενη με τη χρήση βεν-
ζίνης, η χρήση φυσικού αερίου μπορεί να 
προσφέρει τις εξής μειώσεις:

• Διοξείδιο του άνθρακα, υπεύθυνο 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου -23%

• Σχηματισμό όζοντος και φωτοχημι-
κού αέρα, που προκαλούν το νέφος στις  

πόλεις -90% 
• Τοξικά αέρια (Αλδεΰδες) -75%
• Τοξικά αέρια (Βουταδιένιο) -95%

Ασφάλεια
Το φυσικό αέριο είναι το πλέον ασφα-

λές καύσιμο. Η θερμοκρασία ανάφλεξής 
του είναι στους 650οC όταν οι αντίστοιχες 
θερμοκρασίες είναι 480οC για το υγραέ-
ριο, 220 για το πετρέλαιο και 200-300 
για την βενζίνη.  Σε περίπτωση διαρροής 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης 
αφού δεν είναι τοξικό. Είναι ελαφρύτερο 
από τον αέρα με αποτέλεσμα να μη συγκε-
ντρώνεται στο έδαφος και διαχέεται ταχύ-
τατα στην ατμόσφαιρα ελαχιστοποιώντας 
τον κίνδυνο ανάφλεξης. Τέλος, τα οχήματα 
φυσικού αερίου έχουν πολύ υψηλές προ-
διαγραφές ασφαλείας, αφού το σύστημα 
παροχής καυσίμου στον κινητήρα είναι ιδι-
αίτερα απαιτητικό.

Διαφορές φυσικού αερίου – 
υγραερίου

1. Το φυσικό αέριο το βρίσκουμε απευ-
θείας στη φύση, όπου και παράγεται. Το 
εξάγουμε αυτούσιο από γεωτρήσεις σε κοι-
τάσματα φυσικού αερίου ανά τον κόσμο. 
Από την άλλη μεριά, το υγραέριο είναι ένα 
υποπροϊόν του πετρελαίου που προκύπτει 
από την βιομηχανική επεξεργασία της διύ-
λισής του. Από αυτό συνεπάγεται πως για 
να έχουμε υγραέριο πρέπει να έχουμε και 
πετρέλαιο.

2. Το φυσικό αέριο αποτελείται από 
μεθάνιο, το οποίο περιέχει έναν μόλις άνθρα-
κα. Αυτό το γεγονός το καθιστά φιλικότε-
ρο στο περιβάλλον. Αντίθετα, το υγραέριο 
αποτελείτε από προπάνιο και βουτάνιο, 
τα οποία έχουν τρεις και τέσσερις άνθρα-
κες αντίστοιχα.

3. Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτε-
ρο από τον αέρα, μια ιδιότητα εξαιρετικά 
σημαντική για την ασφάλειά κατά τη χρή-
ση του, αφού σε περίπτωση ατυχήματος 
αυτό διαφεύγει προς τα επάνω και διαχέ-

εται εύκολα στην ατμόσφαιρα. Το υγρα-
έριο σε περίπτωση ατυχήματος συγκε-
ντρώνεται σε κοιλότητες του εδάφους ή 
σε κάποιο υπόγειο χώρο, αφού είναι βαρύ-
τερο από τον αέρα.

4. Το φυσικό αέριο κίνησης παρέχει 
καλύτερες συνθήκες καύσης (120 με 130 
οκτάνια έναντι 105 του υγραερίου), που 
μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση του 
κινητήρα και επιτρέπουν την αθόρυβη λει-
τουργία του. Τα χαρακτηριστικό την περι-
ορισμένης προανάφλεξης του επιτρέπει 
να λειτουργεί σε κινητήρες μεγαλύτερης 
συμπίεσης.

5. Το φυσικό αέριο κίνησης πωλεί-
ται σε κιλά. Πωλείται δηλαδή σε μονάδα 
μάζας αφού δεν υγροποιείται με τη συμπί-
εση. Η υγροποίηση του μπορεί να επιτευ-
χθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ένα 
κιλό φυσικού αερίου αποδίδει ενέργεια 
ίση με 14 kWh. Στον αντίποδα, το υγραέ-
ριο πωλείται σε λίτρα και αποδίδει ενέρ-
γεια ίση με τη μισή της ενέργειας του φυσι-
κού αερίου. Ένα λίτρο υγραερίου λοιπόν 
αποδίδει 7 KWh. Για το λόγο αυτό, πρέπει 
να διπλασιάσουμε την τιμή του υγραερίου 
όταν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση για το 
οικονομικότερο καύσιμο.

6. Η δεξαμενή φυσικού αερίου είναι 
κυλινδρική και στα οχήματα που έχουν 
κατασκευαστεί ώστε να λειτουργούν με 
φυσικό αέριο από το εργοστάσιο, αυτή 
είναι τοποθετημένη  εξωτερικά, κάτω από 
το δάπεδο του οχήματος. Το υλικό κατα-
σκευής ποικίλει. Η πίεση στο εσωτερικό 
της δεξαμενής είναι 200 bar. Στο υγραέριο 
τώρα, η δεξαμενή είναι ειδικής διαμόρφω-
σης, κυλινδρική ή δακτυλιοειδούς μορφής. 
Τοποθετείται και αυτή κάτω από το δάπε-
δο του οχήματος. Για λόγους ασφαλείας, 
ενδείκνυται να γεμίζουν το πολύ στο 80% 
του όγκου τους.

7. Το φυσικό αέριο κίνησης αποτελεί 
το φιλικότερο ορυκτό καύσιμο προς το 
περιβάλλον. Οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα μειώνονται κατά 30%, όπως και 
οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και 
οξειδίων του αζώτου, σε σχέση με τις αντί-

στοιχες για τους κινητήρες βενζίνης και 
πετρελαίου. Παράλληλα, το φυσικό αέριο 
δεν περιέχει θείο και καίγεται χωρίς να 
παράγει αιθάλη. Έτσι καταφέρνει και αντα-
ποκρίνεται στις αυστηρότερες  προδιαγρα-
φές εκπομπής ρύπων. Επιπλέον, το φυσικό 
αέριο, δεν παράγει κυκλικούς υδρογονάν-
θρακες κατά την καύση του, οι οποίοι απο-
τελούν τοξικές και καρκινογενείς ουσίες.

8. Η παροχή του φυσικού αερίου γίνε-
ται από το δίκτυο αγωγών, κατευθείαν στο 
πρατήριο καυσίμων και από εκεί στα οχή-
ματα με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Η 
διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την καθαρό-
τητα του καυσίμου, αφού πρακτικά η πιθα-
νότητα νοθείας έχει εκμηδενιστεί. Το υγρα-
έριο ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο 
μεταφοράς, από το διυλιστήριο με βυτίο 
στα πρατήρια και αποθήκευση σε κατάλ-
ληλες δεξαμενές.

Η ΔΕΠΑ, τα τελευταία χρόνια, δρα-
στηριοποιείται στη δημιουργία της απα-
ραίτητης υποδομής για την τροφοδοσία 
με φυσικό αέριο οχημάτων, ώστε σήμερα 
τροφοδοτεί 600 λεωφορεία ΟΣΥ (πρώην 
ΕΘΕΛ), (20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ), 
και 102 απορριμματοφόρα δήμων. Η ΔΕΠΑ 
διαθέτει δύο σταθμούς ανεφοδιασμού στην 
Αττική, στις περιοχές της Ανθούσας και των 
Άνω Λιοσίων. 

Η δυναμικότητα τους ανέρχεται στα 
5.000 κυβικά μέτρα/ώρα (Nm3/h), κατα-
τάσσοντας τους ανάμεσα στους μεγαλύ-
τερους στην Ευρώπη. Kαι οι δύο σταθμοί 
λειτουργούν και ως πρατήρια λιανικής 
πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων 
επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με 
κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυ-
σίμου. Παρακάτω ακολουθεί η τιμή του 
φυσικού αερίου, η οποία ενημερώνεται 
κάθε εβδομάδα. 

Πρατήρια λιανικής πώλησης για τον 
ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής 
και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσι-
κού αερίου ή διπλού καυσίμου λειτουρ-
γούν στην Αττική, στην Κηφισιά (Λεωφό-
ρος Κηφισίας 264), στην Νέα Φιλαδέλφεια 
(8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης 
- ρεύμα προς Λαμία),στην Θεσσαλονίκη, 
στην Πυλαία (Λεωφόρος Γεωργικής Σχο-
λής 128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/
νου Καραμανλή 136, Ιωνία), στη Λάρι-
σα (Οδός Βόλου 65) και στο Βόλο (Οδός 
Λαρίσης 202). 

Στα πλαίσια των δράσεων της για την 
περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερί-
ου στην κίνηση των οχημάτων στη χώρα, 
η ΔΕΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στην 
εγκατάσταση αντλιών τροφοδοσίας συμπιε-
σμένου φυσικού αερίου (CNG) σε πρατήρια 
υγρών καυσίμων σε μεγάλες πόλεις. Προ-
ωθείται επίσης η χρήση φυσικού αερίου 
στην κίνηση οχημάτων της Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονί-
κης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνερ-
γασίας μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΠΑ.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
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Σε άμεση εφαρμογή της συμφωνί-
ας που επετεύχθη στο Παρίσι για 
την κλιματική αλλαγή προχωρούν 
οι εκπρόσωποι των 195 χωρών 

που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις 
υπό την πίεση της αύξησης της θερμο-
κρασίας του πλανήτη και των αλυσιδω-
τών επιπτώσεων που έχει αυτή για την 
παγκόσμια υγεία. 

Οι αρχηγοί των κρατών προχωρούν 
στη λήψη μέτρων για τη μείωση των 
ρύπων και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που συμβάλλουν στην επιδεί-
νωση του φαινομένου. 

Τα εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν 
βασικά σημεία της ενεργειακής στρατη-
γικής εντός και εκτός ΕΕ καθώς οι οικο-
νομίες των κρατών στρέφονται σε καθα-
ρότερες μορφές ενέργειας. 

Το φυσικό αέριο δίνει τη λύση
Η λύση για την αντιμετώπιση των 

επιβλαβών επιπτώσεων των ρύπων και 
ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα 
στο περιβάλλον είναι η χρήση καθαρών 
μορφών ενέργειας. 

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότε-
ρη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά 
τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των 
εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρό-
τερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, 
ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης 
μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυ-
σίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμο-
σφαιρική ρύπανση.

Το CNG θεωρείται ως το «καθαρό-
τερο» καύσιμο της νέας εποχής καθώς  
είναι το πιο καθαρό εναλλακτικό καύ-
σιμο, εκπέμποντας ως 30% λιγότερα 
αέρια του θερμοκηπίου. 

Όσον αφορά στην αεριοκίνηση, με 

τη χρήση του φυσικού αερίου εκλύο-
νται -25% CO2, -35% μικροσωματίδια, 
-75% αρωματικοί υδρογονάνθρακες και 
-53% οξείδια του αζώτου (ΝΟx) σε σχέ-
ση με την αμόλυβδη βενζίνη.

Μεγάλοι πληθυσμοί παγκοσμίως μπο-
ρεί να κινδυνεύσουν από καταστροφι-
κές λόγω των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής μέχρι το 2060.

Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου 

σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξη-
ση του βαθμού απόδοσης παραγωγής 
ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% 
των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών 
σταθμών.

Λόγω της «καθαρότητας» των προϊό-
ντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας 
σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές 

χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που 
έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες. 
Τέλος με την υποκατάσταση ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό αέριο στην τελική 
κατανάλωση, κυρίως στις οικιακές και 
εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι 
απώλειες μετατροπής της πρωτογενούς 
πηγής ενέργειας σε ηλεκτρισμό καθώς 
και οι απώλειες κατά τη μεταφορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκο-
σμίως μπορεί να κινδυνεύσουν από καταστροφι-
κές πλημμύρες στις παράλιες περιοχές μέχρι το 
2060 λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλα-
γής και της αύξησης του πληθυσμού, προειδοποι-
εί μελέτη της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνω-
σης Christian Aid.

«Η ταχεία αύξηση των αστικών πληθυσμών κατά 
μήκος των ακτογραμμών σε όλο τον κόσμο --ένα 
αποτέλεσμα της φυσικής αύξησης του πληθυσμού 
και της οικονομικής μετανάστευσης-- σε συνδυα-
σμό με τις αυξανόμενες απειλές από την κλιματική 
αλλαγή, θα θέσουν σε κίνδυνο περισσότερους από 
ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους λόγω των πλημμυ-

ρών στις παράκτιες περιοχές μέχρι το 2060», επι-
σημαίνει η έκθεση.

Η οργάνωση κάνει έκκληση για κινητοποίηση 
ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή. Όπως είναι γνωστό, η συμ-
φωνία ανάμεσα σε 195 χώρες έχει στόχο τον περι-
ορισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και τον περιορισμό της 
αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Η υπερθέρ-
μανση του πλανήτη είναι η κύρια αιτία για το λιώ-
σιμο των πάγων στην Αρκτική και την άνοδο της 
στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας.

Προς αυτή την κατεύθυνση στη Βόννη οι εκπρό-
σωποι των 195 χωρών άρχισαν την πρώτη τους 

σύνοδο διαπραγματεύσεων μετά την επίτευξη της 
συμφωνίας της COP21 ώστε να αρχίζει να εφαρ-
μόζεται η συμφωνία. Κατά την έναρξη των εργα-
σιών διατυπώθηκαν εκκλήσεις για ταχεία εφαρμο-
γή της συμφωνίας. 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες υπενθύμισαν επίσης 
πόσο η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από τις 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

«Η φάση των διαπραγματεύσεων είναι πίσω μας, 
τώρα εισερχόμαστε στη φάση της συνεργασίας. Όλος 
ο κόσμος είναι ενωμένος πίσω από τη δέσμευση που 
έχει αναλάβει», δήλωσε η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το 
Κλίμα Κριστιάνα Φιγκέρες, ανοίγοντας τη συνεδρί-
αση που θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου.

Σε κίνδυνο 1 δις. άνθρωποι από την κλιματική αλλαγή
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Φυσικό αέριο  
και εξοικονόμηση 
ενέργειας

Το φυσικό αέριο  εξαιτίας των 
ιδιοτήτων του, υπερέχει έναντι των 
υπολοίπων πρωτογενών μορφών 
ενέργειας και γι’ αυτό, αποτελεί 
βασική επιλογή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενώ, παράλληλα, θεωρεί-
ται το καύσιμο του 21ου αιώνα και 
συγχρόνως γέφυρα μετάβασης από 
τις συμβατικές στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Επιπλέον, συμβάλ-
λει καθοριστικά στη θωράκιση του 
τρίπτυχου “Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Οικονομία” που αποτελεί αναγκαίο 
συστατικό της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γιατί υπερέχει:
Επιτυγχάνει μεγαλύτερη ενερ-

γειακή απόδοση από όλα τα άλλα 
καύσιμα σε όλους τους τομείς της 
παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τη μείωση 
του ενεργειακού κόστους

Είναι πολύ πιο φιλικό στο περι-
βάλλον, καθώς επιβαρύνει κατά 
τουλάχιστον 38% λιγότερο από 
τον άνθρακα, 28% λιγότερο από 
το μαζούτ και 24% από το πετρέ-
λαιο ντίζελ.

Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, 
ευκολία χρήσης και διαχείρισης σε 
σχέση με τα άλλα καύσιμα, τόσο 
στις οικιακές όσο και στις εμπορι-
κές και βιομηχανικές εφαρμογές.
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Οικονομική   οδήγηση  
...με  οικολογική  συνείδηση!  

	  

	  
	  

Με  την  χρήση  φυσικού  αερίου  στην  κίνηση  οχημάτων  επι-  
τυγχάνεται  σημαντική  οικονομία  στο  κόστος  καυσίμου.  

	  

Το  φυσικό  αέριο  κίνησης  πωλείται  σε  κιλά  και  όχι  σε  λίτρα.  
Τα  ενεργειακά  ισοδύναμα  των  υγρών  καυσίμων  είναι:  

	  

1  κιλό  
φυσικού  
αερίου  

1.5  λίτρα  
βενζίνη  

1.3  λίτρα  
πετρέλαιο  

2  λίτρα  
υγραέριο  

FYSIKON_8sel.indd     4   4/26/16     9:59  AM  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Οικονομική   οδήγηση  
...με  οικολογική  συνείδηση!  

	  

	  
	  

Με  την  χρήση  φυσικού  αερίου  στην  κίνηση  οχημάτων  επι-  
τυγχάνεται  σημαντική  οικονομία  στο  κόστος  καυσίμου.  

	  

Το  φυσικό  αέριο  κίνησης  πωλείται  σε  κιλά  και  όχι  σε  λίτρα.  
Τα  ενεργειακά  ισοδύναμα  των  υγρών  καυσίμων  είναι:  

	  

1  κιλό  
φυσικού  
αερίου  

1.5  λίτρα  
βενζίνη  

1.3  λίτρα  
πετρέλαιο  

2  λίτρα  
υγραέριο  

FYSIKON_8sel.indd     6   4/26/16     9:59  AM  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Τί   κερδίζουμε  
με  το  Φυσικό  αέριο;;  

	  
	  

       Καθαρό  περιβάλλον     
Με  τη  χρήση  του  φυσικού  αερίου  εκλύονται  έως  25%  
λιγότερο  CO2  και  εώς  30%  λιγότερα  αέρια  του  θερμοκη-  
πίου  σε  σχέση  με  τα  οχήματα  βενζίνης  και  πετρελαίου.  

	  

     Μεγαλύτερη   οικονομία  
	  

Με  βάση  τις  τρέχουσες  τιμές,  η  τιμή  του  φυσικού  αερίου  
είναι  περίπου  65%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  τη  βεν-  
ζίνη,  περίπου  25%-30%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  το  
πετρέλαιο  και  περίπου  45%  χαμηλότερη  σε  σύγκριση  με  
το  υγραέριο.  

	  
	  

     Λιγότερες  φθορές  
Η  λειτουργία  των  κινητήρων  CNG  γίνεται  με  χαμηλότερη  
συμπίεση  του  καυσίμου  στον  κινητήρα,  γεγονός  που  συ-  
νεπάγεται  μικρότερη  φθορά  χρήσης  και  λιγότερο  κόστος  
συντήρησης.  
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Ανόθευτο  καύσιμο  
	  

Τo  φυσικό  αέριο  δεν  μπορεί  να  νοθευτεί  καθώς  πα-  
ρέχεται  απευθείας  από  τους  αγωγούς  κατευθείαν  στα  
πρατήρια.  

	  
	  

   Αθόρυβη   λειτουργία  
Η  καύση  του  φυσικού  αερίου  είναι  πιο  αθόρυβη  σε  σχέ-  
ση  με  τους  κινητήρες  βενζίνης  και  κατά  πολύ  πιο  αθό-  
ρυβη  από  τους  κινητήρες  πετρελαίου.  

	  
	  

   Υψηλή    αξιοπιστία  
Είναι  ποιοτικά  ανώτερο  καύσιμο  χωρίς  προσμίξεις  και  
βαθμό  οκτανίων  130.  

	  
	  
	  

Ασφάλεια  
	  

Το  φυσικό  αέριο  ακόμη  κι  αν  διαφύγει,   είναι  αρκετά  
ελαφρύτερο  από  τον  ατμοσφαιρικό  αέρα.  Για  αυτό  στα  
οχήματα  με  CNG  επιτρέπεται  η  στάθμευση  σε  υπόγεια  
parking.  
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Οδηγήστε  χιλιόμετρα...  
κερδίστε  ευρώ!  

	  
Το  φυσικό  αέριο,  αποδεδειγμένα  αποτελεί  το  οικονομικότερο  
καύσιμο.  Σε  μια  πρόσφατη  δοκιμή,  στα  οχήματα  που  διένυ-  
σαν  την  απόσταση  Αθήνα  -  Θεσσαλονίκη  αποκλειστικά  με  τη  
χρήση  φυσικού  αερίου,  το  κόστος  καυσίμου  δεν  υπερέβη  τα  
5€  /100  km  και  για  το  σύνολο  της  διαδρομής  το  κόστος  δεν  
ξεπέρασε  τα  23  ευρώ.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

πάνω  από  

1000km  
αυτονοµία  

	  
	  
	  
	  

Με  την  δυνατότητα  χρήσης  
διπλού  καυσίμου  (φυσικό  
αέριο  ή  βενζίνη/πετρέλαιο)  
δεν  ξεμένεις  ποτέ  από  καύσι-  

μα  καθώς  η  αυτονομία  κίνησης  
σε  πολλά  μοντέλα  υπερβαίνει  τα  
1000   χιλιόμετρα.  

FYSIKON_8sel.indd     2   4/26/16     9:59  AM  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

Εξοικονόμηση...   “καθ’οδόν”!  
	  
	  

Θεσσαλονίκη  
	  

ΠΥΛΑΙΑ  
Λ.  Γεωργικής  Σχολής  128,  

Τηλ.  2310  365010  
	  

ΝΕΑ  ΜΑΓΝΗΣΙΑ  
Κων/νου  Καραμανλή  136  

Τηλ.  2310  780330  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Λάρισα  
	  

Βόλου  65,  
τηλ.:  2410  232024  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Λαμία  
	  

6ο-7ο  χλμ.  Π.Ο.  Λαμίας  Στυλίδας  
(Λειτουργία  εντός  Μαΐου)  

Βόλος  
	  

Λαρίσης  202,  
Τηλ.:  24210  67820  

	  
	  
	  

Ν.   Φιλαδέλφεια  
	  

8ο  Χλμ  Εθνικής  
Αθηνών  -  Θεσ/νίκης  
(ρεύμα  προς  Λαμία)  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Αθήνα  

Κηφισιά  
	  

Λ.  Κηφισίας  264,  
Τηλ.  210  8016507  

Τηλ.  210  2514334          
ΑΝΘΟΥΣΑ  
1ο  χλμ  Λ.  Ανθούσας,  
Τηλ.  210  6668370  

	  

ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΕΝΤΗΣ  
Π.  Ράλλη  101  
(Λειτουργία  εντός  Μαΐου)  

	  
ΑΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ  
Καραϊσκου  91  

	  
	  
	  
	  
	  

www.fisikon.gr   www.depa.gr  

	  
	  

και  το  δίκτυο  
επεκτείνεται  

	  
	  
	  

Πρατήρια   υπό   αδειοδότηση  
•   Κορωπί,  
ΕΚΟ  -  Καλυψώ  110  

•  Ηλιούπολη  -  BP  
•   Ασπρόπυργος,  
BP  -  Καλυψώ  129  
•  Άλιμος  -  BP  
•  Πειραιάς  -  BP  

Πρατήρια Φυσικού αερίου σε λειτουργία
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Οι μεγάλες ελληνικές πόλεις απο-
κτούν τα δικά τους πρατήρια 
φυσικού αερίου και προσφέ-
ρουν σε ιδιώτες και επαγγελ-

ματίες οδηγούς να επωφεληθούν από 
τα πλεονεκτήματα του «πράσινου καυ-
σίμου».

Πρατήρια Fisikon στην 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

Στην Ελλάδα επεκτείνεται το δίκτυο 
ανεφοδιασμού σε όλες τις μεγάλες 
πόλεις. Τα πρατήρια Fisikon (εμπορική 
ονομασία με την οποία η ΔΕΠΑ προω-
θεί το φυσικό αέριο κίνησης) βρίσκο-
νται σε κομβικά σημεία στη κεντρική 
και βόρεια Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα πρατήρια λιανικής 
πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχη-
μάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής 
χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου 
ή διπλού καυσίμου λειτουργούν στην 
Αττική, στην Κηφισιά (Λεωφόρος Κηφι-
σίας 264), στην Νέα Φιλαδέλφεια (8ο 
Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης - 
ρεύμα προς Λαμία), στην Ανθούσα (1ο 
χλμ Λεωφόρου Ανθούσας) και στα Άνω 
Λιόσια (Καραϊσκάκη και Νικηταρά). 
Ακόμη, στη Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία 
(Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 128) και 

στην Νέα Μαγνησία (Κων/νου Καρα-
μανλή 136, Ιωνία), στη Λάρισα (Οδός 
Βόλου 65), στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 
202) και  τη Λαμία. (6ο-7ο χλμ. Π.Ο. 
Λαμίας-Στυλίδας). 

Διπλασιάζεται η ζήτηση για 
φυσικό αέριο μέχρι το 2020

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Forbes, 
η ζήτηση για φυσικό αέριο στην κίνηση 
οχημάτων αναμένεται να διπλασιαστεί 
μέχρι το 2020. Η εκτίμηση αυτή είναι 
ενδεικτική της μεγάλης διείσδυσης που 
έχει το πράσινο καύσιμο στην αεριοκίνη-
ση ενώ σύμφωνα με την ίδια μελέτη ήδη 

κατά το έτος 
2011 το 40% 
των φορτηγών 
που πωλήθη-
καν στην Αμε-
ρική ήταν οχή-
ματα NGV. 

Η  χρήση 
του φυσικού 
αερίου στις 
μεταφορές μει-
ώνει τη ρύπαν-
ση  (περιβαλ-
λοντ ική και 
ηχορύπανση).

Η καύση του φυσικού αερίου είναι  
πιο αθόρυβη σε σχέση με τους κινητή-
ρες βενζίνης και κατά πολύ πιο αθό-
ρυβη από τους κινητήρες  πετρελαίου. 
Ακόμη, είναι το πιο καθαρό εναλλακτικό 
καύσιμο, εκπέμποντας ως 30% λιγότε-
ρα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με 
τα οχήματα βενζίνης και πετρελαίου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), τα 
οχήματα φυσικού αερίου είναι πολύ 
φιλικά προς το περιβάλλον αναφο-
ρικά με τις εκπομπές αερίων ρύπων, 
δηλαδή τις εκπομπές που επιβαρύνουν 
την ανθρώπινη υγεία όπως τα ιπτάμε-
να σωματίδια (PM), το μονοξείδιο του 

άνθρακα (CO), τα οξείδια του αζώτου 
(NOx) και των καρκινογόνων υδρογο-
νανθράκων (HC). Τα οχήματα φυσικού 
αερίου έχουν σχεδόν μηδενικές εκπο-
μπές σωματιδίων γεγονός που τους 
δίνει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των 
πετρελαιοκίνητων και αποτελεί έναν 
από τους βασικούς λόγους αντικατά-
στασης βαρέων οχημάτων diesel με 
αντίστοιχα φυσικού αερίου.

Παραμένει 
το πιο φθηνό καύσιμο

Παρά τις αυξήσεις που ανακοινώθη-
καν πρόσφατα στους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης στα καύσιμα, το φυσικό 
αέριο παραμένει το πιο φθηνό καύσιμο. 
Με βάσει τις τρέχουσες τιμές, η τιμή 
του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με τη βενζί-
νη, 25%-30% χαμηλότερη σε σύγκρι-
ση με το πετρέλαιο και περίπου 40% 
χαμηλότερη σε σύγκριση με το LPG.  

Σε όρους απόδοσης, ένα κιλό φυσι-
κό αέριο κίνησης περιέχει πολύ περισ-
σότερη ενέργεια σε σχέση με ένα λίτρο 
από όλα τα άλλα υγρά καύσιμα. 

Ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,6 λίτρα 
αμόλυβδης βενζίνης, 1,3 λίτρα πετρε-
λαίου και 2 λίτρα υγραερίου.

ΤΟ ΦΥΣΙΚO ΑEΡΙΟ 
ΚIΝΗΣΗΣ ΠAΕΙ  
ΣΕ OΛΗ  
ΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ


