
Γηήκεξν Αλαπηπμηαθό  ΦΟΡΟΤΜ 
 

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
 

 4 - 5 Ννεκβξίνπ, μελνδνρείν Divani Caravel   
 

 
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

 
 
Γηήκεξν ζπλέδξην κε ζέκα ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, σο έλα 
πεξηβαιινληηθά θηιηθφ θαχζηκν θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφ,  ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ 
ειεθηξνπαξαγσγή  θαη ζηε βηνκεραλία, ηνπο αγσγνχο TΑP θαη ηνλ ειιελνβνπιγαξηθφ 
 αγσγφ  IGB , ηελ επηθείκελε απειεπζέξσζε ηεο ιηαληθήο αγνξάο,  ηα λέα έξγα ππνδνκήο, 
 ηελ αεξηνθίλεζε  θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ- LNG ζηε λαπηηιία.  
Θα αλαπηπρζνχλ ηδηαίηεξα, λέεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
κε άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο κεγάινπο θαη κηθξνχο 
θαηαλαισηέο θαη ηε λαπηηιία. 
 

Δξωηήκαηα πνπ ζα απαληεζνύλ: Πξώηε κέξα, 4 Ννεκβξίνπ  
 
Α΄ Μέξα: ΔΠΔΚΣΑΔΙ  ΓΙΚΣΤΩΝ- ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ,ΤΠΟΓΟΜΔ, 

ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΑΔΡΙΟΚΙΝΗΗ-FISIKON, EΠΑ 
 
 

 Πψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ην θπζηθφ  αέξην  σο έλα πεξηβαιινληηθά 
θηιηθφ θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφ θαχζηκν; 

 Πνηνο ν εηδηθφο ηνπ ξφινο ζήκεξα ζε βηνκεραλία, ειεθηξνπαξαγσγή θαη 
κεηαθνξέο;  Με πνηνχο ηξφπνπο κπνξεί λα ηνλσζεί ε δήηεζε; 

 Πνηεο είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επηθείκελε 
θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ TAP θαη ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ αγσγνχ IGB; 

 Mπνξεί  ε Ειιάδα λα εμειηρζεί ζε θφκβν πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG 
hub) πνπ ζα ηξνθνδνηεί κε θπζηθφ αέξην θαη άιιεο ρψξεο θαη κε πνηεο 
πξνυπνζέζεηο. 

 Πνηφο είλαη ν  νδηθφο ράξηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ιηαληθήο αγνξάο  θπζηθνχ 
αεξίνπ θαη πνηεο νη αλακελφκελεο επηπηψζεηο γηα ηνπο θαηαλαισηέο;  

 Πνηεο είλαη νη   ζθέςεηο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ελέξγεηαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 
ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ΦΑ. θαη πνηεο νη εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ 
ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο). 

 Πψο θαη πφηε ζα επηηεπρζεί αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηξνθνδνζίαο ησλ 
λνηθνθπξηψλ; 

 Πψο θαη πφηε ζα θζάζεη ην θπζηθφ αέξην  ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Αλ. Μαθεδνλίαο-
Θξάθεο  θαη  ηεο  Δπηηθήο  Ειιάδαο;  

 Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο  ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε πεξηνρψλ πνπ δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο αθφκα κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ θαζψο θαη πεξηνρψλ φπνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο; 

 Πνηά ε άκεζε θαη πνηα ε κεζνπξφζεζκε πξννπηηθή ρξήζεο απηνθηλήησλ κε 
θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην CNG. 

 ε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε αλάπηπμε ησλ « πξάζηλσλ» πξαηεξίσλ θπζηθνχ 
αεξίνπ; 

  Πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο αληηθαηάζηαζεο ε κεηαηξνπήο ησλ ζηφισλ ησλ δήκσλ 
κε νρήκαηα ΦΑ. 

 Πσο θαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ απηά λα ρξεκαηνδνηεζνχλ; 

 Πσο εμειίζζεηαη ε δήηεζε κηθξφηεξσλ νρεκάησλ κε θαχζηκν ΦΑ ζε Επξψπε θαη 
Ειιάδα; 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Δξωηήκαηα πνπ ζα απαληεζνύλ: Γεύηεξε κέξα, 5 Ννεκβξίνπ 
 

Β΄ Μέξα: «ΠΡΑΙΝΗ» ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  LNG 

ΔΤΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΛΩΣΔ ΤΠΟΓΟΜΔ, ΛΙΜΑΝΙΑ - NHΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ, ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΗ, ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

 
 

 Πνηεο είλαη νη πξσηνβνπιίεο θαη ηα έξγα ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο LNG ζηνπο 
εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ηα επηβαηεγά πινία. 

 Πψο ζα γίλεη δπλαηφο ν αλεθνδηαζκφο κε LNG λεζηψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 
πεξηνρψλ θαη πνηεο είλαη επαθξηβψο νη αλάγθεο ζε ππνδνκέο LNG γηα ηε λαπηηιία 
( ιηκεληθέο ππνδνκέο, bunkering stations) θαη ζηα λεζησηηθά δίθηπα. 

 Πνηα είλαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη πνηνο ν εηδηθφο ξφινο ησλ επξσπατθψλ 
πξνγξακκάησλ Poseidon- Med θαη Αrchipelago LNG. 

 Πνηα είλαη ε ζρεηηθή ζηξαηεγηθή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο. 

 Πψο  εμειίζζεηαη ην ζρεηηθφ επελδπηηθφ πιάλν ηνπ ΔΕΦΑ; 

 Πνηεο είλαη νη άκεζα δπλαηέο βειηηψζεηο ζε ιηκάληα, ζηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαη 
ζηα λαππεγεία; 

 Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο  LNG  ζηα πινία θαη ε ζρέζε θφζηνπο- 
νθέινπο; 

 Πνηεο νη πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνηεο νη απφςεηο  
ησλ πινηνθηεηψλ. 

 Πνηεο νη πξνηεηλφκελεο εθαξκνγέο θαη ιχζεηο γηα ηελ κεηαηξνπή κεραλψλ 
πθηζηάκελσλ πινίσλ γηα ηε ρξήζε ΦΑ σο θαπζίκνπ; Καη πνηα ηα ζέκαηα 
αζθαιείαο; 

 Πνηα ε εκπεηξία απφ ηα πινία πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ θαχζηκν LNG. 

 Πνηεο νη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ηεο ειιεληθήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 
βηνκεραλίαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ LΝG. 

 
ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛ 

 
Α΄ Μέξα, 4 Ννεκβξίνπ 

 
Α’ Πάλει:  Φπζηθό αέξην θαη αλάπηπμε  
 
Θεκαηνινγία: Οη βαζηθνί  ππιψλεο ηεο αλάπηπμεο πνπ θέξλεη ην θπζηθφ αέξην θαη 
πξνυπνζέζεηο παξαπέξα αμηνπνίεζεο: Νέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 
θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αληαγσληζηηθφηεηα  ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 
επηρεηξήζεσλ, αλαβάζκηζε ηνπ γεσζηξαηεγηθνχ ξφινπ ηεο Διιάδαο.  

Σα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγεί ζηελ  εγρψξηα  αγνξά  ειεθηξηζκνχ,  ε αληαγσληζηηθή 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θπζηθφ αέξην ιφγσ ηεο κεηαθχιηζεο ηεο λέαο πηψζεο ηεο 
ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Η αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ έλαληη ηνπ ιηγλίηε, θαη νη 
επηπηψζεηο ηεο  ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηθείκελε εθαξκνγή  ησλ δεκνπξαζηψλ ηζρχνο 
(ΝΟΜΔ).   

Οη πνιπεπίπεδεο επηπηψζεηο απφ ηε κεγάιε κείσζε ηεο δήηεζεο ΦΑ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηεο βηνκεραλίαο. Γηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ 
ακέζσο επφκελε πεξίνδν. Η πξννπηηθή κείσζεο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο.  Η αλάγθε  
κεηαθχιηζεο ησλ κεησκέλσλ δηεζλψλ ηηκψλ πξνκήζεηαο ηνπ ΦΑ ζηνπο θαηαλαισηέο φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ αλεθνδηαζκνχ. Πψο θαη πφζν ζα  σθειεζνχλ νη θαηαλαισηέο ησλ ρακειψλ ηηκψλ 
θπζηθνχ αεξίνπ. Η πξννπηηθή δεκηνπξγίαο hub LNG ζηε Βφξεην Διιάδα. Οη ηξέρνπζεο εμειίμεηο 
ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΓΔΦΑ.   

Η ρξήζε ηνπ ΦΑ σο ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ γηα ηελ κείσζε  εθπνκπψλ CO2. Πξννπηηθέο θαη 
δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
ζην κε-δηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν. Η πνξεία ηνπ έξγνπ ηνπ αγσγνχ ηνπ Νφηηνπ Γηαδξφκνπ ΣΑΡ. Η 
πξννπηηθή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ αγσγνχ ΙGB  θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ IGB κε εγθαηαζηάζεηο 
LNG.  Οη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ν ΣΑΡ γηα ηνπο ΄Διιελεο  κειεηεηέο, ηηο βηνκεραλίεο, ηηο 
ηερληθέο εηαηξείεο θαζψο επίζεο ηηο  πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Βνξείνπ 
Διιάδνο  γηα ηελ απφθηεζε λέαο ηερλνγλσζίαο , ηελ ηνπηθή αλάθακςε ησλ θαηαζθεπψλ θαη 
άιισλ επηκέξνπο ηνκέσλ. Σα αληίζηνηρα νθέιε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειιελνβνπιγαξηθνχ 
αγσγνχ ΙGB.   

 



Β’ Πάλει:  Απειεπζεξώλνληαο ηελ ειιεληθή αγνξά  δηαλνκήο ΦΑ: Αλακελόκελεο αιιαγέο 
θαη επηπηώζεηο  

 
Η απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δηαλνκήο ΦΑ ( άκεζε κλεκνληαθή ππνρξέσζε) θαη νη  
αλακελφκελεο αιιαγέο πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε φινπο ηνπο  εκπιεθνκέλνπο (ΓΔΠΑ, ΔΠΑ, 
θαηαλαισηέο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). Η επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 
θπζηθνχ αεξίνπ θαη νη εκπεηξίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ ( Γεξκαλίαο- Αγγιίαο).   
Η επηθείκελε απειεπζέξσζε θαη νη απφςεηο ησλ ηξηψλ ΔΠΑ (Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο θαη 
Θεζζαιίαο). Η ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ κε CNG ή LNG πεξηνρψλ  πνπ δελ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο αθφκα κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ (Πεινπφλλεζνο, Ήπεηξνο, Κξήηε θαζψο θαη 
πεξηνρψλ φπνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα δηαλνκήο).  
Η ιχζε ηεο κεηαθνξάο ΦΑ ζε ζπκπηεζκέλε (Compressed Natural Gas – CNG) ή πγξνπνηεκέλε 
(Liquified Natural Gas – LNG) κνξθή κε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κεηαθνξηθά κέζα θαη 
εμνπιηζκφ. Οη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα. Η έιιεηςε δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πφιεηο 
ηεο Γπηηθήο Διιάδαο.  
Οη ζρεηηθέο αλάγθεο (Δθπξφζσπνο/νη Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηπείξνπ). 
Η έιιεηςε  δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πφιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πνπ 
βξίζθνληαη θαηά κήθνο έλζελ θαη έλζελ ηνπ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ. Σν δήηεκα ηεο νηθηαθήο 
ρξήζεο θαη ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Η πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ.  

Γ’ Πάλει:  Αεξηνθίλεζε. Δθαξκνγέο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πξαηήξηα FΙSIKON. 
Υξήζεηο ζηα επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δπηδνηήζεηο, εθαξκνγέο θαη ππνδνκέο CNG θαη 
LNG ζηηο ρεξζαίεο νδηθέο κεηαθνξέο. Υξεκαηνδόηεζε θαη λέν ΔΠΑ. Νέα κνληέια.  
 
Θεκαηνινγία:  Η πξννπηηθή ηεο αεξηνθίλεζεο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Μεηαηξνπή ησλ 
ζηφισλ ησλ δήκσλ γηα ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη παξνπζίαζε ηεο πξψηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Η  
πξννπηηθή ζηα ηαμί θαη ζηα άιια επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε θπζηθνχ 
αεξίνπ ζε θηλεηήξεο diesel δηπινχ θαπζίκνπ. Δθαξκνγέο γηα ηε ρξήζε LNG ζε νρήκαηα 
ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Η πξννπηηθή ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ.  Σν Γίθηπν 
πξαηεξίσλ CNG. Η δεκηνπξγία ζηαζκνχ αλεθνδηαζκνχ βπηηνθφξσλ κε LNG ζηνλ ηεξκαηηθφ ηεο 
Ρεβπζνχζαο. Νέα κνληέια κε θηλεηήξα θπζηθνχ αεξίνπ. Σερληθέο εθαξκνγέο θαη πξνηεηλφκελεο   
ιχζεηο κεηαηξνπήο απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο.  
Πξνηεηλφκελα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο Γήκνπο, ηηο εηαηξείεο, λέν 
ΔΠΑ, άιιεο δπλαηφηεηεο.  Νέα επαγγεικαηηθά κνληέια κε θηλεηήξα θπζηθνχ αεξίoπ. 
 

Β΄ Μέξα: 5  Ννεκβξίνπ 

 
Πξώην Πάλει: «Πξάζηλε» Ναπηηιία, LNG θαη Αληαγωληζηηθόηεηα 
 
Θεκαηνινγία: Σα λέα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζηε λαπζηπινΐα, 
απφ ηελ ρξήζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ σο θαπζίκνπ πινίσλ. Οη  ππνρξεψζεηο 
ζπκκφξθσζεο  ησλ πινίσλ ζηελ  Οδεγία  2012/33/ΔΔ ηεο 21/11/2012   κε ηηο  λέεο απαηηήζεηο 
γηα ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ Θείνπ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  ζηελ Δπξψπε. Η πηζαλφηεηα 
δεκηνπξγίαο λέσλ πεξηνρψλ ECA ή επηβνιήο θφξσλ/ηειψλ επί ησλ θαπζίκσλ. Η λνξβεγηθή 
εκπεηξία ζηε ρξήζε LNG ζηε λαπηηιία.    
 Η πξννπηηθή ηφλσζεο  ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπζηπινΐαο  ,  νη πξσηνβνπιίεο 
θαη ηα έξγα ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο LNG ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ηα επηβαηεγά πινία. Η 
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα κεηαθνξάο θαη ρξήζεο LNG, δεδνκέλεο ηεο εγεηηθήο 
ζέζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα κεηαθνξάο LNG. Η 
ζηξαηεγηθή ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηεο Πνιηηείαο. Δπξσπατθή ρξεκαηνδφηεζε θαη άιια κέζα γηα 
ηελ πξνψζεζε ησλ ππνδνκψλ θαη εθαξκνγψλ LNG. Ο ξφινο ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 
ζηελ πξνψζεζε LNG ζηε λαπηηιία θαη ζε απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο. Σν επξσπατθφ 
πξφγξακκα Archipelago – LNG.  

 

Β’ Πάλει:  ε αλαδήηεζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηηο ππνδνκέο, ηε  δηαθίλεζε LNG θαη ηηο 
απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, νη επελδύζεηο  θαη  ηα κέζα  γηα ηελ  αλάπηπμή  ηνπο.   
 
Η πξφθιεζε αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο, δηαλνκήο, πξνκήζεηαο θαη αλεθνδηαζκνχ 
κε LNG λεζηψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Η πξννπηηθή κηαο νινθιεξσκέλεο αιπζίδαο 
ιηκαληψλ γηα ηε ρξήζε LNG, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ελφο δηθηχνπ γηα ηε 
κεηαθνξά θαη δηαλνκή  ηνπ.  Οη άκεζα δπλαηέο  βειηηψζεηο ζε ιηκάληα, ζηα ζεκεία 
αλεθνδηαζκνχ, ζηνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο θαη ζηα λαππεγεία. Ο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο ησλ LNG 
Terminals ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο, νη πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.  Η άκεζε 
αλάγθε θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  



Οη πξννπηηθέο θαη δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνίεζεο   θπζηθνχ αεξίνπ σο ελαιιαθηηθφ  θαχζηκν  
ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  ζην κε-δηαζπλδεδεκελν Γηθηπν. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςχμεο θαη κεξηθήο θφξησζεο πινίσλ 
LNG, κε έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο  
(ΦΠΑ, ΔΦΚ, θ.ν.θ).   
H θαηαζθεπή ηεο ηξίηεο απνζήθεο ηεο Ρεβπζνχζαο   θαη   ε δπλαηφηεηα παξαιαβήο κεγάισλ 
θνξηίσλ, ζε Floating Storage Units, (πισηέο απνζήθεο πνπ δελ απαηηνχλ εγθαηάζηαζε  
επαλαεξηνπνίεζεο) ζηε Ρεβπζνχζα. 
 Δλδερφκελεο επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνθνδνζία ηεο ΝΑ Δπξψπεο 
θαη ηελ αλάπηπμε πισηψλ ζηαζκψλ LNG. Πξννπηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο.  
 
Γ’ Πάλει: Δθαξκνγέο  LNG ζηα πινία:  Οη πξνθιήζεηο,  ηα  πιενλεθηήκαηα, νη 
απνθάζεηο ηωλ πινηνθηεηώλ, ε ηερλνγλωζία, ε αζθάιεηα εθνδηαζκνύ, ε 
ρξεκαηνδόηεζε  
 
Θεκαηνινγία:  Σν θφζηνο πξνκήζεηαο LNG γηα ηε λαπηηιία. Σα εκπνξηθά πιενλεθηήκαηα φρη 
κφλν γηα ηα κηθξά πινία αιιά θαη γηα ηα κεγάια θνξηεγά πινία θαη ηάλθεξ.  
Η κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ θπξίσλ κεραλψλ ησλ πινίσλ γηα ηελ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, ην 
θφζηνο θαη ε απφζβεζε. 
Γπλαηφηεηεο   ρξεκαηνδφηεζε ηεο  κεηαηξνπήο κεραλψλ  πθηζηάκελσλ πινίσλ γηα ηε ρξήζε  
Φπζηθνχ  Αεξίνπ σο  θχξηνπ θαχζηκνπ. 
H ρξήζε ησλ Boil off ηνπ LNG σο θαχζηκν απφ ηνπο κεηαθνξείο. To θφζηνο θαη νη σθέιεηεο  
απν ηελ πηνζέηεζε ηνπ LNG σο βαζηθνχ θαπζίκνπ ζε λεφηεπθηα πινία.  
Πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα αλεθνδηαζκνχ κε θαχζηκα ησλ πινίσλ.  
Σνκείο λαπηηιίαο  κε  δπλαηφηεηα άκεζεο αμηνπνίεζεο ηνπ LNG. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 
κεηαηξνπψλ ζε LNG  
 
Παξνπζίαζε:  Ναππεγνεπηζθεπή θαη «πξάζηλε» λαπηηιία:  Νέεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο  
Καηλνηόκεο πξνηάζεηο ηεο ειιεληθήο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο 
 
Θεκαηνινγία: Πψο ζα κπνξέζεη ε «πξάζηλε» λαπηηιία θαη ην LNG λα απνηειέζεη κνριφ 
αλαδσνγφλεζεο ηνπ λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ θιάδνπ. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Οη πξνηάζεηο 
ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηεο λαππεγνεπηζθεπήο.    
 
Workshop ηνπ πξνγξάκκαηνο Archipelago LNG 
 

Θεκαηνινγία: Eθνδηαζηηθή αιπζίδα LNG-CNG ζην Αξρηπέιαγνο θαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα 

ηαζκνί ηξνθνδνζίαο κηθξήο Κιίκαθαο L-CNG ζηα λεζηά  θαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

ηαζκνί παξαγσγήο L-CNG  σο κεξηθή ιχζε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

κεηαθνξψλ.  

 
 


