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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Ο ΔΕΣΦΑ συνεκτιμώντας: 
i. το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 

ii. τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής 

iii. τα πιο πρόσφατα ιστορικά στοιχεία ζήτησης φυσικού αερίου  

iv. παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη κατανάλωσης ενέργειας 

v. προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών του αργού πετρελαίου και των τιμών 

δικαιωμάτων εκπομπών CO2 

vi. τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου και τους Χρήστες  

ΕΣΦΑ 

συνέταξε τη Μελέτη Ανάπτυξης 2021-2030 η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη πρόβλεψης του 

μεγέθους και της κατανομής της ζήτησης για την περίοδο 2021-2030 (αποτελεί το Κεφάλαιο 3.1 

της παρούσας Μελέτης Ανάπτυξης). 

Σημειώνεται ότι η μελέτη πρόβλεψης του μεγέθους και της κατανομής της ζήτησης για την 

περίοδο 2021-2030  διαρθρώνεται σε δύο μέρη: 

 Ενότητα Α) «Μελέτη πρόβλεψης κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή 

που διατίθεται στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη 

δεκαετία (2021-2030)» που ανατέθηκε σε εξειδικευμένο μελετητή 

 

 Ενότητα  Β)  «Ετήσια πρόβλεψη ζήτησης και γεωγραφικής – ημερήσιας κατανομής των 

Λοιπών Καταναλωτών ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2021 – 2030» που εκπονήθηκε από το 

ΔΕΣΦΑ. 

Η μελέτη πρόβλεψης κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, βασίζεται σε 

πολιτικές και τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ), όπως υποβλήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ε.Ε., τον 

Δεκέμβριο του 2019.  

Η ανάλυση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην περίοδο αναφοράς 

μελετήθηκε για τρία πιθανά σενάρια. Αυτό οφείλεται στις αβεβαιότητες ως προς την επίτευξη 

των πολιτικών, των παραδοχών αλλά και των συνθηκών που θα ευνοήσουν ή καθυστερήσουν 

την επίτευξη των στόχων που παρουσιάζονται στο ΕΣΕΚ. Και τα τρία σενάρια αποτυπώνουν τις 

βασικές αρχές του ΕΣΕΚ, και οι διαφορές τους οφείλονται στην εναλλαγή ζήτησης είτε στις 

εκτιμώμενες τιμές καυσίμων που είναι ασταθείς, επηρεάζοντας το ενεργειακό μείγμα. Παρόλα 

αυτά, και τα τρία σενάρια αποτυπώνουν την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
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μείγμα της χώρας, στοχεύοντας το 2030 σε μερίδιο συμμετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή 

σε επίπεδο συμμετοχής 56% - 61% ανάλογα το σενάριο.  

Η ανάλυση της κατανάλωσης φυσικού αερίου από Λοιπούς καταναλωτές αποτυπώνει επίσης 

την εικόνα που ορίζεται στο ΕΣΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που θα επιτευχθούν με τη 

χρήση φυσικού αερίου σε σύγκριση με άλλα συμβατικά καύσιμα κατά τη περίοδο της 

ενεργειακής μετάβασης. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη την επέκταση τροφοδοσίας φυσικού 

αερίου σε περιοχές που έως τώρα ήταν απομακρυσμένες από το δίκτυο, είτε με τη μορφή 

υγροποιημένου φ.α., είτε με τη συμβολή Μετρητικών και Ρυθμιστικών σταθμών και σταθμών 

συμπιεσμένου φ.α. (CNG) για περιοχές που βρίσκονται κοντά στο TAP είτε με την επέκταση του 

υφιστάμενου δικτύου ΕΣΜΦΑ. 

Ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με το μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 

αγοράς καθώς και την πληθώρα των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου, 

θεωρούν  το 2ο σενάριο (ΕΣΕΚ adjusted) ως το βασικό σενάριο για σκοπούς οικονομικού 

προγραμματισμού. Το σενάριο αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μελέτης των 

Λοιπών Καταναλωτών, αποτελεί το βασικό σενάριο ζήτησης της Μελέτης Ανάπτυξης 2021-

2030. Για σκοπούς τεχνικού προγραμματισμού χρησιμοποιείται το υψηλό σενάριο ζήτησης.  

Βασικές Παραδοχές της εκτίμησης ζήτησης για την επόμενη δεκαετία 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης περιγράφονται 

συνοπτικά παρακάτω: 

 Και τα τρία σενάρια ακολουθούν τις περισσότερες πολιτικές και στόχους όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στο ΕΣΕΚ. Τα σενάρια που προσομοιώθηκαν είναι τα ΕΣΕΚ, ΕΣΕΚ adjusted και 

ΑΔΜΗΕ based. 

 Το σενάριο ΕΣΕΚ προσομοιώθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραδοχές του 

επίσημου ΕΣΕΚ, το ΕΣΕΚ adjusted σενάριο προσομοιώθηκε λαμβάνοντας υπόψη προσαρμογή 

ως προς τις παραδοχές του κόστους αερίου (λήφθηκαν υπόψη χαμηλότερες τιμές φ.α.) και το 

σενάριο ΑΔΜΗΕ based προσομοιώθηκε λαμβάνοντας υπόψη υψηλότερο φορτίου συστήματος 

για το διασυνδεδεμένο σύστημα, πέρα από το χαμηλότερο κόστος αερίου. 

 Το φορτίο του διασυνδεδεμένου συστήματος αντικατοπτρίζει τη διασύνδεση των 

νησιών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο επίσημο ΕΣΕΚ. Η πλήρης διασύνδεση της Κρήτης θα 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023 και παράλληλα η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των 

Δυτικών Κυκλάδων, των Δωδεκάνησων και του Βόρειου Αιγαίου θα ολοκληρωθεί εντός της 

περιόδου αναφοράς. 
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 Αναφορικά με το φορτίο του διασυνδεδεμένου συστήματος, εξετάζονται δύο σενάρια. 

Το ένα αντικατοπτρίζει το σενάριο όπως παρουσιάζεται στο επίσημο ΕΣΕΚ και λαμβάνεται 

υπόψη για τα σενάρια ΕΣΕΚ και ΕΣΕΚ adjusted. To δεύτερο αποτελεί μια υψηλότερη πρόβλεψη 

του φορτίου διασυνδεδεμένου συστήματος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο 10ετές σχέδιο 

Προγράμματος του ΑΔΜΗΕ, και λαμβάνεται υπόψη για την προσομοίωση του σεναρίου ΑΔΜΗΕ 

based. 

 Συνεπώς, το εύρος της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο 

αναφοράς για τα σενάρια ΕΣΕΚ και ΕΣΕΚ adjusted εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 54,3 ΤWh το 

2021 έως 60,7 ΤWh το 2030 ενώ για το σενάριο ΑΔΜΗΕ based εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 

56,3 ΤWh το 2021 έως 66,2 ΤWh το 2030. 

 Το σενάριο ΕΣΕΚ adjusted αποτελεί το βασικό σενάριο αυτής της μελέτης και 

ευθυγραμμίζεται με τις βασικές παραδοχές και στόχους που παρουσιάζονται στο επίσημο 

ΕΣΕΚ. Η προσαρμογή έγινε στην παραδοχή κόστους καυσίμων καθώς η παραδοχή που έχει 

ληφθεί στο επίσημο ΕΣΕΚ θεωρείται υψηλή. Οι τιμές φυσικού αερίου στην αναφορά του 

επίσημου ΕΣΕΚ κυμαίνονται από 28,7 €/MWh το έτος 2021 έως 32,8 €/MWh το έτος 2030. Η 

διακύμανση αυτή λήφθηκε υπόψη και στο σενάριο ΕΣΕΚ. Στο ΕΣΕΚ adjusted σενάριο, οι τιμές 

φ.α. (συμπ. της μεταφοράς) κυμαίνονται από 20,7 €/MWh το έτος 2021 έως 21,5 €/MWh το 

έτος 2030. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές έχουν θεωρηθεί χωρίς να λάβουν υπόψη την 

πανδημική κρίση, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω μείωση, τουλάχιστον προσωρινά. 

 Σχετικά με τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 , η μελέτη υιοθετεί τις παραδοχές που 

παρουσιάζονται στο επίσημο ΕΣΕΚ, οι οποίες κυμαίνονται από 25 €/tn CO2 για το έτος 2021 

έως 31,2 €/tn CO2 για το έτος 2030. 

 Και τα τρία σενάρια αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στο ενεργειακό 

μείγμα της χώρας, στοχεύοντας το 2030 το μερίδιο συμμετοχής τους στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 61%, ίσο με το στόχο που καθορίστηκε στο επίσημο ΕΣΕΚ 

(για τα σενάρια ΕΣΕΚ και ΕΣΕΚ adjusted) και σε επίπεδο 56% για το σενάριο που βασίζεται στο 

φορτίου του ΑΔΜΗΕ. 

 Λαμβάνεται υπόψη η απόσυρση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων έως το 

τέλος του 2023 και η νέα μονάδα λιγνίτη «Πτολεμαΐδα 5», που αναμένεται να τεθεί σε 

λειτουργία το έτος 2022. 

 Η νέα μονάδα παραγωγής του Ομίλου Μυτιληναίου θεωρείται ότι θα ξεκινήσει εμπορική 

λειτουργία τον Ιούλιο του 2022. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, λαμβάνεται υπόψη ότι δύο επιπλέον μονάδες 

φυσικού αερίου θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά 
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ηλεκτρικής ενέργειας και εκτιμάται ότι θα τεθούν σε λειτουργία στα μέσα του 2023 και στα 

μέσα του 2024. 

 Οι προσομοιώσεις για την κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας ολοκληρώθηκαν πριν από την κρίση COVID-19 και συνεπώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη 

τα μέτρα που λήφθηκαν και οι επιπτώσεις αυτών. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε συντελεστής 

απομείωσης 5% στα αποτελέσματα της αναμενόμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου για το 

έτος 2021. Η ποσοστιαία απομείωση εφαρμόστηκε ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της 

κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας αναμένεται να είναι εμφανείς στο μέλλον. 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής και μέσης πίεσης της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας 

αναμένεται να ξεκινήσει το 2021, με μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης από αυτόν που περιγράφεται 

στο Πρόγραμμα Ανάπτυξής της, όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.   

 Και στα τρία σενάρια η εκτίμηση για τη ζήτηση από Λοιπούς Πελάτες βασίζεται στις ίδιες 

παραδοχές και συνεπώς τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. 

Βασικά συμπεράσματα της μελέτης  

α) Η ετήσια ζήτηση φυσικού αερίου που αναμένεται να διακινηθεί στο σύστημα για το έτος 

2021 στο βασικό σενάριο (ΕΣΕΚ adjusted) προβλέπεται να ανέλθει  στα 5.602 εκατ. Νm3. 

Από το 2023 και έπειτα συνεκτιμώνται οι ετήσιες ποσότητες που θα προκύψουν από τον αγωγό 

διασύνδεσης Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη κατανέμονται 

ποσότητες αντίστροφης ροής στο Σιδηρόκαστρο. 

Επιπλέον, από το έτος 2021 και έπειτα, επιπλέον των μεταφερόμενων ποσοτήτων μέσω 

αγωγών, τα νέα έργα μικρής κλίμακας ΥΦΑ θα συμβάλουν στις ετήσιες ποσότητες. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται συνολικά η εκτιμώμενη ζήτηση φυσικού αερίου που 

αναμένεται να μεταφερθεί μέσω αγωγών ανά τομέα κατανάλωσης για τα έτη της περιόδου 

αναφοράς (2021-2030) για τα τρία σενάρια.  
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Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου βασικού σεναρίου – ΕΣΕΚ adjusted 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 3.371 816 1.065 350 5.602

2022 2.868 817 1.132 350 5.167

2023 3.213 874 1.169 430 5.687

2024 3.544 878 1.298 505 6.225

2025 3.459 924 1.334 635 6.352

2026 3.284 928 1.366 710 6.289

2027 3.060 928 1.402 800 6.190

2028 2.962 932 1.441 800 6.134

2029 3.001 929 1.467 800 6.196

2030 2.967 929 1.499 800 6.195

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (εκατ Nm3)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές

ΕΣΜΦΑ

Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

 
 

Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου χαμηλού σεναρίου - ΕΣΕΚ 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 2.925 816 1.065 350 5.156

2022 2.037 817 1.132 350 4.336

2023 2.534 874 1.169 430 5.008

2024 2.739 878 1.298 505 5.420

2025 2.548 924 1.334 635 5.441

2026 2.322 928 1.366 710 5.326

2027 2.092 928 1.402 800 5.222

2028 1.944 932 1.441 800 5.116

2029 2.024 929 1.467 800 5.220

2030 1.972 929 1.499 800 5.199

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (εκατ Nm3)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές

ΕΣΜΦΑ

Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

 

 

Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου υψηλού σεναρίου –ΑΔΜΗΕ based 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 3.590 816 1.065 350 5.821

2022 3.178 817 1.132 350 5.477

2023 3.659 874 1.169 430 6.133

2024 4.032 878 1.298 505 6.713

2025 3.931 924 1.334 635 6.824

2026 3.791 928 1.366 710 6.795

2027 3.597 928 1.402 800 6.727

2028 3.609 932 1.441 800 6.782

2029 3.618 929 1.467 800 6.814

2030 3.585 929 1.499 800 6.813

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (εκατ Nm3)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές

ΕΣΜΦΑ

Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

 

Σημείωση: οι εκτιμήσεις των εξαγωγών περιλαμβάνουν τόσο εικονικές όσο και φυσικές ροές 
και η προσέγγισή τους είναι συντηρητική. Αιτία αυτού είναι ότι τα ιστορικά δεδομένα είναι 
πολύ περιορισμένα και η επίδραση των χαμηλών τιμών ΥΦΑ που παρατηρήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος συνδέεται άμεσα με τον όγκο των εξαγωγών, οδηγώντας σε μια ζήτηση που 
φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. 
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β) Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση για το έτος 2021 στο βασικό σενάριο εκτιμάται στα 26,6 εκ. 
Νm3/day. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη αιχμή του συστήματος για τα 
έτη της περιόδου αναφοράς. Η αιχμή αυτή είναι το άθροισμα της αιχμής των ΗΠ και της αιχμής 
των Λοιπών Πελατών (και οι δύο λαμβάνουν χώρα κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους). 

Εκτίμηση Μέγιστης Ημερήσιας Κατανάλωσης  βασικού σεναρίου 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 14.453.460 2.641.126 8.315.701 1.198.630 26.608.918

2022 13.983.091 2.644.701 8.992.815 1.198.630 26.819.237

2023 18.702.468 2.801.609 9.654.111 1.472.603 32.630.791

2024 18.990.054 2.805.184 10.546.316 1.729.452 34.071.005

2025 18.418.010 2.937.069 11.015.094 2.174.658 34.544.831

2026 17.835.160 2.948.864 11.404.465 2.431.507 34.619.996

2027 18.935.515 2.948.864 11.781.089 2.739.726 36.405.193

2028 20.314.705 2.951.223 12.136.916 2.739.726 38.142.570

2029 17.611.765 2.951.223 12.482.561 2.739.726 35.785.275

2030 21.625.862 2.951.223 12.820.135 2.739.726 40.136.946

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (Nm3/day)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές
Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

ΕΣΜΦΑ

 

 
Εκτίμηση Μέγιστης Ημερήσιας Κατανάλωσης  χαμηλού σεναρίου 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 13.766.886 2.641.126 8.315.701 1.198.630 25.922.343

2022 12.453.456 2.644.701 8.992.815 1.198.630 25.289.602

2023 17.718.648 2.801.609 9.654.111 1.472.603 31.646.971

2024 18.051.712 2.805.184 10.546.316 1.729.452 33.132.664

2025 15.772.699 2.937.069 11.015.094 2.174.658 31.899.520

2026 15.499.740 2.948.864 11.404.465 2.431.507 32.284.575

2027 15.920.551 2.948.864 11.781.089 2.739.726 33.390.230

2028 17.785.104 2.951.223 12.136.916 2.739.726 35.612.968

2029 15.777.825 2.951.223 12.482.561 2.739.726 33.951.335

2030 20.268.007 2.951.223 12.820.135 2.739.726 38.779.092

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (Nm3/day)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές
Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

ΕΣΜΦΑ

 

 
Εκτίμηση Μέγιστης Ημερήσιας Κατανάλωσης  υψηλού σεναρίου 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 15.228.525 2.641.126 8.315.701 1.198.630 27.383.982

2022 16.556.772 2.644.701 8.992.815 1.198.630 29.392.918

2023 18.605.199 2.801.609 9.654.111 1.472.603 32.533.522

2024 20.336.465 2.805.184 10.546.316 1.729.452 35.417.417

2025 19.957.112 2.937.069 11.015.094 2.174.658 36.083.933

2026 20.525.209 2.948.864 11.404.465 2.431.507 37.310.044

2027 21.903.198 2.948.864 11.781.089 2.739.726 39.372.876

2028 21.428.566 2.951.223 12.136.916 2.739.726 39.256.430

2029 21.780.416 2.951.223 12.482.561 2.739.726 39.953.926

2030 21.801.183 2.951.223 12.820.135 2.739.726 40.312.267

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (Nm3/day)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές
Αντίστροφη ροή

-

Εξαγωγές

ΕΣΜΦΑ
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Στο κεφάλαιο 3.4  της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των 

σεναρίων. 

Αξιολόγηση της υδραυλικής συμπεριφοράς του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου 

Η υδραυλική συμπεριφορά του Συστήματος Μεταφοράς εξετάστηκε μέσω της προσομοίωσής 

του, για την προβλεπόμενη μέγιστη ημερήσια διακινούμενη ποσότητα του έτους 2030, όπως 

προέκυψε από το υψηλό σενάριο ζήτησης, που αντιστοιχεί σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης 

37,6 mNm3/ημέρα. Το νέο σημείο εισόδου της σύνδεσης μεταξύ του ΕΣΜΦΑ και του αγωγού 

TAP στη Νέα Μεσημβρία (το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2020), προστίθεται 

στα υφιστάμενα σημεία εισόδου ("Σιδηρόκαστρο", "Κήποι" και "Αγία Τριάδα"). 

Η επάρκεια και η ευστάθεια στην υδραυλική απόκριση του Συστήματος Μεταφοράς, για την 

εξεταζόμενη μέγιστη ημερήσια κατανάλωση, εξασφαλίζεται με τις προγραμματισμένες 

αναβαθμίσεις του Συστήματος Μεταφοράς, πού συμπεριλαμβάνονται στο ήδη εγκεκριμένο 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 και πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2023, 

και  συνίστανται από: 

o τη λειτουργία ενός νέου σταθμού συμπίεσης (ΣΣ) στην Αμπελιά Φαρσάλων, 

o τη λειτουργία της αναβάθμισης του υφιστάμενου ΣΣ στη Νέα Μεσημβρία, και 

o τη λειτουργία του νέου ΣΣ στους Κήπους 

Οι υδραυλικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς υπολογίζονται μέσω της προσομοίωσής 

του για την περίπτωση υψηλής υδραυλική φόρτισης.  

Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι περιορισμοί (ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους): 

1. Στην τρέχουσα διαμόρφωση του Συστήματος Μεταφοράς, το άθροισμα των ημερήσιων ροών 

από τα βόρεια και ανατολικά σημεία εισόδου (δηλαδή μέσω των ΜΣΣ Κήπων, ΜΣΣ 

Σιδηροκάστρου και μέσω οποιουδήποτε νέου σημείου εισόδου βόρεια της Νέας Μεσημβρίας) 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 14,65 mNm3/ημέρα το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 15,1 

mNm3/ημέρα με την προσθήκη του σημείου εισόδου Νέα Μεσημβρίας (σύνδεση με ΤΑΡ) έως 

το τέλος του 2020. Το ανώτατο όριο των 15,1 mNm3/ημέρα μπορεί να αυξηθεί περεταίρω σε 

19,9 mNm3/ημέρα, όταν οι προγραμματισμένες ενισχύσεις του Συστήματος Μεταφοράς 

(εγκατάσταση Σταθμών Συμπίεσης στην Αμπελιά και τους Κήπους και η αναβάθμιση του 

υφιστάμενου Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία) τεθούν σε λειτουργία 

(προγραμματιζόμενα έως το τέλος το 2023). 

2. Εντός των προαναφερθέντων περιορισμών, η δυναμικότητα του σημείου εισόδου Κήποι ή το 

άθροισμα των δυναμικοτήτων όλων των σημείων εισόδου στον Βορειοανατολικό κλάδο, 

μπορεί να αυξηθεί από τα 4,3 στα 8,16 mNm3/ημέρα, μετά την εγκατάσταση του Σταθμού 

Συμπίεσης στους Κήπους. 
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3. Οι φυσικές αντίστροφες ροές αερίου (εξαγωγές) προς τις βόρειες γειτονικές χώρες ή 

συστήματα μεταφοράς (Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και ΤΑΡ), με την τρέχουσα 

διαμόρφωση του Συστήματος, ανέρχονται σε 5,7 mNm3/ημέρα, ενώ μετά την εγκατάσταση 

των Σταθμών Συμπίεσης που αναφέρονται παραπάνω, πριν το τέλος του 2023, οι ροές αυτές 

μπορούν να αυξηθούν έως τα 10 mNm3/ημέρα. Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά για την 

αντιστροφή της ροής στη Νέα Μεσημβρία (π.χ. από το ΕΣΜΦΑ προς τον ΤΑΡ) ένας νέος 

συμπιεστής πρόκειται να εγκατασταθεί στο σημείο αυτό (περιλαμβάνεται επίσης στο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 και πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία πριν το 

τέλος του 2023). 

 

Νέα έργα  

Σε συνέχεια της μελέτης προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκε για τις ροές που προβλέπονταν 

για το υψηλό σενάριο του έτους 2030, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σύστημα δεν χρειάζεται 

άλλη ενίσχυση για μελλοντική κυρίαρχη ροή επιπλέον αυτής που θα πραγματοποιηθεί από τα 

έργα που  

Όλες οι απαραίτητες επενδύσεις για την ανάπτυξη του συστήματος, τη διασύνδεση του ΕΣΦΑ με 

άλλα συστήματα και τη σύνδεση Χρηστών, αναλύονται στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 

2021-2030. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, «…ο Διαχειριστής εκπονεί 

Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, η οποία περιλαμβάνει: 

α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την ετήσια ζήτηση Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας, 

ανά διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία καταναλωτών καθώς και για τη μέγιστη Ημερήσια 

και ωριαία ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά Έτος, για κάθε ένα από τα επόμενα (10) Έτη. 

β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης κατά οικονομικό και 

αξιόπιστο τρόπο από υφιστάμενες ή νέες πηγές εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο 

περιλαμβανομένων και πηγών εφοδιασμού με ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, 

ενίσχυση και επέκταση του ΕΣΦΑ. 

γ) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης 

και επέκτασης του ΕΣΦΑ». 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκπονήθηκε η παρούσα Μελέτη Ανάπτυξης για την 

χρονική περίοδο 2021 – 2030. Στην παρούσα μελέτη αξιολογούνται οι ρυθμιστικές αλλαγές στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την  ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς μια οικονομία 

μειωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως παρουσιάζεται στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα αλλά και τις επιπτώσεις που αναμένεται να φανούν στο κοντινό μέλλον 

εξαιτίας της κρίσης του Κορωνοϊού. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΣΕΚ είναι πλήρως συντονισμένοι 

με το πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα που περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κάτω από τα επίπεδα του 

1990, 32,5% μείωση στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με το βασικό σενάριο που είχε 

εκπονηθεί το έτος 2007 για το έτος 2030 και διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο της τάξεως του 32%.  

Παράλληλα εκπονήθηκε μελέτη εκτίμησης της υδραυλικής απόκρισης του ΕΣΜΦΑ για την 

περίοδο 2021– 2030, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 της 

παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα ενεργειακά έργα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά τα προηγούμενα 

έτη αλλά και στοιχεία σχετικά με την εισαγωγή φυσικού αερίου από τα Σημεία Εισόδου του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). 

2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική άνοδο για πρώτη 

φορά το έτος 2011. Από το έτος 2011 έως και το 2014, η κατανάλωση φυσικού αερίου 

παρουσίασε σταδιακή  μείωση που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους: α) την παρατεταμένη 

οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και προφανώς επηρέασε τον ενεργειακό τομέα και 

β) την  άμεση επίδραση των αλλαγών στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

κατανάλωση φυσικού αερίου. Από το 2015 κ.ε.  παρουσιάζεται σταδιακή αύξηση της 

κατανάλωσης φυσικού αερίου, με την μέγιστη αιχμή της να  σημειώνεται τους αρχικούς μήνες 

του 2019.   

Στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζονται τα ποσοστά κατανάλωσης φυσικού αερίου στη χώρα από το 

2007 έως και το 2019, ανά τομέα κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του αερίου λειτουργίας. 

 

 

 
 

Διάγραμμα 1 : Ποσοστά Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου 2007 – 2019 (εκ. Nm3) 

 

To μεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου που καταναλώθηκε κατά την διάρκεια των 

προηγούμενων ετών, αξιοποιήθηκε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις θερμικές 

μονάδες της ΔΕΗ και των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών. 

Στον Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για την 

μέγιστη αιχμή του συστήματος που παρατηρήθηκε από το 2008 έως και το 2020. Σημειώνεται ότι 
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τα στοιχεία αυτά αποτελούν μετρήσεις μέγιστης ημερήσιας ροής που παραδόθηκε σε όλες τις 

εξόδους του συστήματος. Οι εικονικές εξαγωγές δεν συμπεριλαμβάνονται. 

 
Πίνακας 1: Πραγματοποιηθείσα αιχμή συστήματος  2008 – 2020 

Έτος Ημερήσια αιχμή 
(Νm3/d/y) 

Ημερομηνία 

2008 15.068.599 29/1/2008 

2009 16.248.899 14/12/2009 

2010 16.916.119 17/12/2010 

2011 18.291.876 10/3/2011 

2012 21.850.369 9/2/2012 

2013 18.621.922 8/1/2013 

2014 16.778.873 5/2/2014 

2015 18.116.335 21/12/2015 

2016 19.596.897 14/12/2016 

2017 23.580.220 12/1/2017 

2018 22.054.551 13/12/2018 

2019 25.652.291 8/1/2019 

2020* 23.308.523 9/1/2020 

 
 

 
* Αφορά  στην περίοδο 1/1-31/5/2020 

 

Διάγραμμα 2 : Πραγματοποιηθείσα αιχμή συστήματος  2008 – 2020 (σε Nm3/day) 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η μέγιστη ημερήσια ροή στις εξόδους που έχει παρουσιαστεί στο 

σύστημα πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του έτους 2019 και ισούται με 25,6 εκ. Νμ3.  

Επισημαίνεται ότι τον Ιανουάριο του 2019 η κατανάλωση φυσικού αερίου  ήταν στο υψηλότερο 

επίπεδο μέχρι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές φυσικού αερίου που είναι 
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συνδεδεμένοι  με δίκτυα διανομής συνεχώς αυξάνονται, η πραγματοποιηθείσα αιχμή οφείλεται 

κυρίως στην κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η κατάσταση που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 είναι αντίστοιχη με αυτή που 

παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο 2017 (αντίστοιχα μεγάλη αιχμή συστήματος). Το φορτίο του 

συστήματος ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο (λόγω εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών τον 

Ιανουάριο). Επιπλέον, η κατάσταση αυτή συνέπεσε και τις δύο χρονιές με την αύξηση εξαγωγών 

ενέργειας. Το έτος 2017 οι εμπορικές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάστηκαν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας του ενεργειακού ελλείματος που προέκυψε μετά το κλείσιμο 

κάποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Γαλλία. Το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν από 

εμπορικές εταιρίες σημαντικές εξαγωγές προς γειτονικές χώρες, με ποσότητες ΝΟΜΕ. Τέτοιες 

εξαγωγές, με χαμηλές τιμές αγοράς, έχουν πλέον απαγορευτεί από τη ΡΑΕ και η τάση αυτή δεν 

παρουσιάστηκε ξανά στους πρώτους μήνες του 2020. 

2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η προμήθεια φυσικού αερίου από αγωγούς και από ΥΦΑ, για τα 

έτη 2007 έως και 2019. 

 

 

Διάγραμμα 3: εξέλιξη προμήθειας φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ  2007-2019 

Για το έτος 2019 τα ποσοστά συμμετοχής της προμήθειας φυσικού αερίου ανά Σημείο Εισόδου 

διαμορφώθηκαν ως εξής: Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο 40,1%, Σημείο Εισόδου Κήποι 12,3% και 

ΥΦΑ 47,6 %. 

Για το πρώτο πεντάμηνο του 2020 τα ποσοστά εισαγωγής φυσικού αερίου από τα Σημεία 

Εισόδου παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4. 

Ήδη από το έτος 2019 παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση των εισαγωγών υγροποιημένου 

φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αναβάθμιση της δυναμικότητας αποθήκευσης 
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του τερματικού σταθμού στη Ρεβυθούσα και του ρυθμού αεριοποίησης και είχε αντίκτυπο στο 

ποσοστό χρήσης του τερματικού σταθμού, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές τιμές ΥΦΑ που 

παρατηρήθηκαν. Οι τιμές ΥΦΑ έγιναν ανταγωνιστικές των τιμών φυσικού αερίου από αγωγό και 

οδήγησε στην αύξηση εξαγωγών αερίου από την Ελλάδα στις γείτονες χώρες. Για πρώτη φορά, 

με μοναδική εξαίρεση την κρίση στην Ουκρανία, το 2009, παρατηρείται συνεχής και συστηματική 

αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που εξάγονται στη Βουλγαρία, το οποίο καθιστά και 

έμπρακτα την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή. 

 

 

Διάγραμμα 4 : Εισαγωγές Φυσικού Αερίου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΤΗ 2021-2030 

3.1 ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ΜΕΓΕΘΟΥΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 2021-2030 

Ο όρος «σενάριο ζήτησης» αναφέρεται στην πρόβλεψη για την εξέλιξη της ετήσιας συνολικής 

ζήτησης φ.α. και της μέγιστης ημερήσιας αιχμής φ.α. ανά έτος η οποία βασίζεται σε 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις/παραδοχές.  

Στα πλαίσια της εκπόνησης της Μελέτης Ανάπτυξης 2021-2030 ελήφθησαν υπ’ όψη τα τελευταία 

δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου.  

Η πρόβλεψη της ζήτησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες του Διαχειριστή του 

Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), καθώς αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία του. Η εκτιμώμενη ζήτηση αποτελεί τη βάση  για τον υπολογισμό 

των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΦΑ και την προσομοίωση λειτουργίας του με στόχο την αξιολόγηση 

νέων επενδύσεων ενίσχυσης και επέκτασης. 

Η πρόβλεψη της ζήτησης για την περίοδο 2021 – 2030  αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες: 

Α. την κατανομή της ζήτησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο 2021 – 

2030, όπως υπολογίστηκε στην «Μελέτη πρόβλεψης κατανάλωσης φυσικού αερίου για 

ηλεκτροπαραγωγή που διατίθεται στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την 

επόμενη δεκαετία (2021-2030)», η οποία εκπονήθηκε από εξειδικευμένο μελετητή, και 

Β. την κατανομή ζήτησης στους Λοιπούς Καταναλωτές για την περίοδο 2021-2030, η οποία 

εκτιμήθηκε και αναλύθηκε βάση της μελέτης ετήσιας πρόβλεψης της ζήτησης και γεωγραφικής –

ημερήσιας κατανομής των λοιπών καταναλωτών για την περίοδο 2021-2030, η οποία 

εκπονήθηκε από το ΔΕΣΦΑ. 

 

3.1.1 Εκτίμηση ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή  

Για την εκτίμηση του επιπέδου κατανάλωσης φυσικού αερίου στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγής, σε ετήσια και ημερήσια βάση, κατά την περίοδο 2021-2030, έγινε 

προσομοίωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΧΑΗΕ) για την 

περίοδο αναφοράς. 

Μέχρι το 2021 η ΕΧΑΗΕ αναμένεται να μετασχηματιστεί σε μία αποκεντρωμένη αγορά, όπου 

κυρίαρχο ρόλο θα έχει η λειτουργία ενός Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΧΕ) (“Energy Exchange"), 

που θα είναι ο διαχειριστής της Αγοράς Παραγώγων (Forward Market), της Αγοράς Επόμενης 

Ημέρας (Day-Ahead Market, DAM) και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Intra-Day Market). 

Επιπρόσθετα, η ελεύθερη σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ των Συμμετεχόντων 
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(παραγωγών, προμηθευτών, εμπόρων, κτλ) για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 

αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό του νέου μοντέλου-στόχου, παράλληλα με τη λειτουργία των 

οργανωμένων αγορών του ΧΕ. 

Οι προσομοιώσεις της αναδιοργανωμένης ΕΧΑΗΕ πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ωριαία 

(Αγορά Επόμενης Ημέρας, Day-Ahead Market - DAM), ημίωρα (Διαδικασία Ενοποιημένου 

Προγραμματισμού, Integrated Scheduling Process - ISP)) και 15-λεπτα (Αγορά Εξισορρόπησης 

Πραγματικού Χρόνου, Real-Time Balancing Energy Market - RTBEM) χρονικά διαστήματα και 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια σχετικά με τις πιθανές τιμές στοχαστικών παραμέτρων, 

όπως η εξέλιξη του φορτίου, οι τιμές φυσικού αερίου και CO2, η διείσδυση συστημάτων 

αποθήκευσης, η κατασκευή και λειτουργία αντλησιοταμιευτικών συστημάτων. Στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης προσομοιώθηκαν τρία (3) σενάρια. 

Τα σενάρια βασίστηκαν στις παραδοχές και τους στόχους που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που η Ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε στην Ε.Ε. το 

Δεκέμβριο του 2019 καθώς και στις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες και 

χρηματοοικονομικές προοπτικές που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, σύμφωνα με τις οποίες όλες οι 

υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα 

Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι το τέλος του 2023. 

Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη ότι κατά τη τρέχουσα δεκαετία το φορτίο του ελληνικού 

Διασυνδεδεμένου Συστήματος αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της προγραμματισμένης 

διασύνδεσης της Κρήτης καθώς και της διασύνδεσης των υπολοίπων νησιών (Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα και νησιά Βόρειου Αιγαίου). Ταυτόχρονα αναμένεται υψηλή διείσδυση μονάδων 

ΑΠΕ, στο πλαίσιο των στόχων που έχουν τεθεί στο ΕΣΕΚ, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά την 

ανάγκη για νέες ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

από μονάδες ΑΠΕ.  

Τα τρία σενάρια διαφοροποιούνται ως προς το φορτίο του διασυνδεδεμένου συστήματος και τις  

τιμές φυσικού αερίου, ως εξής: 

 α) 1ο Σενάριο (σενάριο ΕΣΕΚ) 

- Σενάριο ζήτησης σύμφωνα με το κύριο σενάριο του ΕΣΕΚ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

- Οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να κυμανθούν από 28,7 € / MWh το 2021 σε 32,8 € / 

MWh το 2030, σύμφωνα με την υπόθεση του ΕΣΕΚ 

β)  2ο Σενάριο (σενάριο ΕΣΕΚ adjusted) 

- Σενάριο ζήτησης σύμφωνα με το κύριο σενάριο του ΕΣΕΚ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
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- Οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να κυμανθούν από 20,7 € / MWh το 2021 σε 21,5 € / 

MWh το 2030 

 

γ) 3ο Σενάριο (σενάριο ΑΔΜΗΕ)  

- Σενάριο ζήτησης διασυνδεδεμένου συστήματος, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ 2021-2030. 

- Οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να κυμανθούν από 20,7 € / MWh το 2021 σε 21,5 € / 

MWh το 2030 

Μια σύντομη περιγραφή των υποθέσεων των σεναρίων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Τίτλος σεναρίου
φορτίο διασυνδεδεμένου 

συστήματος
τιμές φυσικού αερίου τιμές CO2 διασυνδέσεις

αποθήκευση - μπαταρίες

εγκατεστημένα MW το 2030

αποθήκευση - αντλησιοταμίευση

εγκατεστημένα MW το 2030

ΕΣΕΚ υπόθεση ΕΣΕΚ υψηλές  - υπόθεση ΕΣΕΚ υπόθεση ΕΣΕΚ υπόθεση ΕΣΕΚ ≈1200 MW - υπόθεση ΕΣΕΚ 1537 MW  - υπόθεση ΕΣΕΚ

ΕΣΕΚ adjusted υπόθεση ΕΣΕΚ χαμηλές (brent & TTF) υπόθεση ΕΣΕΚ υπόθεση ΕΣΕΚ ≈1200 MW - υπόθεση ΕΣΕΚ 1537 MW  - υπόθεση ΕΣΕΚ

ΑΔΜΗΕ υπόθεση ΑΔΜΗΕ χαμηλές (brent & TTF) υπόθεση ΕΣΕΚ υπόθεση ΕΣΕΚ ≈1200 MW - υπόθεση ΕΣΕΚ 1537 MW  - υπόθεση ΕΣΕΚ

 
 

Βάση των παραπάνω, το 1ο σενάριο έχει στόχο να προσομοιώσει κατά το δυνατόν καλύτερο 

τρόπο τις υποθέσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΣΕΚ. 

Ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με το μελετητή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία της 

αγοράς καθώς και την πληθώρα των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου, 

υιοθέτησε  το 2ο  σενάριο (ΕΣΕΚ adjusted) ως το βασικό σενάριο για σκοπούς οικονομικού 

προγραμματισμού. Το σενάριο αυτό σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της μελέτης των Λοιπών 

Καταναλωτών, αποτελεί το βασικό σενάριο ζήτησης της Μελέτης Ανάπτυξης 2021-2030.  

Ωστόσο, ειδικά για την υδραυλική προσομοίωση του συστήματος, ο ΔΕΣΦΑ χρησιμοποιεί το 3ο  

σενάριο της προαναφερόμενης μελέτης, το οποίο αντανακλά την υψηλότερη ζήτηση από τους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. 

Οι βασικές παραδοχές της μελέτης παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

α) Εκτίμηση συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη δεκαετία 

Το φορτίο του διασυνδεδεμένου συστήματος για την περίοδο αναφοράς προέρχεται από τα δύο 

σενάρια που εξετάστηκαν στις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΣΕΚ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το φορτίο του διασυνδεδεμένου συστήματος ενσωματώνει επίσης τις 

αναμενόμενες διασυνδέσεις του ηπειρωτικού δικτύου με τα νησιά, ανάλογα με το 

προγραμματισμένο έτος ολοκλήρωσής τους. Το χρονοδιάγραμμα των αναμενόμενων 

διασυνδέσεων θα παρουσιαστεί στο σχετικό τμήμα αυτής της μελέτης. 
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Πίνακας 2 : εξέλιξη ηλεκτρικής κατανάλωσης 

ΕΣΕΚ & ΕΣΕΚ adjusted ΑΔΜΗΕ

2021 54.320 56.310

2022 54.100 56.900

2023 55.830 59.300

2024 56.200 59.900

2025 57.000 60.850

2026 57.150 61.460

2027 57.280 61.980

2028 58.940 64.510

2029 60.080 65.540

2030 60.730 66.160  
Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος για την περίοδο 

αναφοράς, στην οποία έχει βασιστεί η μελέτη, κυμαίνεται για το χαμηλό σενάριο από 54,3 ΤWh 

το 2021 έως 60,7 ΤWh το 2030, ενώ για το υψηλό σενάριο κυμαίνεται από 56,3 ΤWh για το έτος 

2021 έως 66,2 TWh για το έτος 2030. 

 

β)  Διασυνδέσεις νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα 

Για τις διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρισμού λαμβάνονται υπόψη οι 

στόχοι που παρουσιάζονται στο επίσημο ΕΣΕΚ. 

Η Κρήτη αναμένεται να διασυνδεθεί αρχικά με το ηπειρωτικό σύστημα στο τέλος του 2020. Για 

τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, έχει θεωρηθεί ότι η διασύνδεση θα λειτουργεί εμπορικά 

τον Ιανουάριο του 2021.  

Η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας γραμμής AC 150 kV με μέγιστη δυναμικότητα 

μεταφοράς ίση με 2x200MVA. Παρόλα αυτά η δυναμικότητα μεταφοράς από το ηπειρωτικό 

σύστημα στην Κρήτη αναμένεται να είναι ίση με 180ΜW και κατά συνέπεια, εξαιτίας της 

συμφόρησης, η Κρήτη της περισσότερες ώρες του έτους θα αποτελεί ξεχωριστή λειτουργική 

ζώνη του διασυνδεδεμένου συστήματος. 

Το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο (DC 2x500MW) που θα ενώνει την Αττική με την Κρήτη 

αναμένεται να λειτουργεί έως τον Ιανουάριο του 2023, και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει πλέον 

συμφόρηση μεταξύ του συστήματος μεταφοράς της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Ως εκ 

τούτου, από τον Ιανουάριο 2023 θεωρείται ότι το φορτίο της Κρήτης θα εξυπηρετείται πλήρως 

από τις μονάδες παραγωγής του ηπειρωτικού συστήματος. 

Σύμφωνα με το επίσημο ΕΣΕΚ, επιπλέον της Κρήτης, σχεδόν όλα τα μη διασυνδεδεμένα 

συστήματα του Αιγαίου θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα μέχρι το τέλος της 

περιόδου αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η διασύνδεση των Κυκλάδων αναμένεται να λειτουργεί 
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τον Ιανουάριο του 2025, η διασύνδεση των Δωδεκανήσων αναμένεται να λειτουργεί τον 

Ιανουάριο του 2028 και η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου αναμένεται να τεθεί σε 

εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2029. 

 

γ) Εισαγωγές/εξαγωγές 

Για τις εισαγωγές από τις βόρειες διασυνδέσεις της Ελλάδας (Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, 

Αλβανία και Τουρκία) λαμβάνονται οι μηνιαίες πραγματοποιθείσες ποσότητες εισαγωγής στις 

αντίστοιχες διασυνδέσεις και τα ιστορικά δεδομένα του έτους 2019. 

Σχετικά με τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, κατά το έτος 2019 οι εισαγόμενες ποσότητες 

προσεγγίζουν την καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς της διασύνδεσης (500 ΜW). Θεωρώντας ότι 

αυτή η τάση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε η μέση μηνιαία εισαγωγή 

ποσοτήτων του 2019 από την Ιταλία και για τα επόμενα χρόνια. 

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη μια νέα (δεύτερη) γραμμή διασύνδεσης η οποία θα κατασκευαστεί 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα με Καθαρή Ικανότητα Μεταφορας (NTC) = 600 ΜW, η οποία 

αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2023, σύμφωνα με τις υποθέσεις 

του επίσημου ΕΣΕΚ. Η επίδραση της λειτουργίας αυτής της νέας γραμμής στις εισαγόμενες 

ποσότητες από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα λαμβάνεται επίσης υπόψη. 

 

δ) Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ/εγχύσεις 

Όσον αφορά την εξέλιξη της εγκατεστημένης δυναμικότητας ΑΠΕ, έχει διαμορφωθεί ένα 

σενάριο. Προκειμένου να προσομοιωθεί μια ρεαλιστική διείσδυση για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, 

λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: 

α) η ωριμότητα των έργων, 

β) το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει βελτιωθεί 

σημαντικά, 

γ) οι δυσκολίες για περαιτέρω διείσδυση λόγω των συμφόρησης δικτύων (κυρίως για τα αιολικά 

πάρκα), 

δ) ο μέσος χρόνος ανάπτυξης μιας μονάδας ΑΠΕ για τις υπόλοιπες τεχνολογίες και 

ε) οι νέοι στόχοι ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΣΕΚ 

Η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών και Φ/Β εγκαταστάσεων αυξάνεται σημαντικά κατά την 

περίοδο αναφοράς, ειδικά μετά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο 

αυτής της μελέτης προβλέπεται επίσης η λειτουργία ενός νέου ηλιοθερμικού σταθμού με 

εγκατεστημένη ισχύ 52 MW που θα κατασκευαστεί στην Κρήτη και θεωρείται ότι θα τεθεί σε 

εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2024. 
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Το σενάριο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους στόχους ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο ΕΣΕΚ 

οδηγώντας σε μερίδιο ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ίσο με 

61% το 2030 στο σενάριο χαμηλότερου φορτίου (σενάριο ΕΣΕΚ adjusted & ΕΣΕΚ) και 56% στο 

υψηλότερο σενάριο φορτίου. 

 

ε) Υδροηλεκτρικοί και Υδραντλητικοί Σταθμοί 

Λαμβάνεται υπόψη η μέση υδροηλεκτρική παραγωγή των τελευταίων ετών, αποκλείοντας έτη με 

ιδιαίτερα υψηλή υδραυλικότητα. 

Όσον αφορά τις μονάδες αντλησιοταμίευσης, στο ελληνικό σύστημα λειτουργούν επί του 

παρόντος δύο Υδραντλητικοί Σταθμοί (ΥΑΣ) που ανήκουν στην ΔΕΗ, συγκεκριμένα η Σφηκιά και ο 

Θησαυρός. Το μέγιστο ημερήσιο φορτίο άντλησης των μονάδων αυτών λαμβάνεται υπόψη.  

Επιπλέον, κατά τα προσεχή έτη αναμένεται να κατασκευασθούν και να λειτουργήσουν τρεις νέοι 

ΥΑΣ από ιδιώτες παραγωγούς. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται στην Αμφιλοχία (Άγιος Γεώργιος, 

Πύργος) και στο Αμάρι της Κρήτης. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι εν λόγω μονάδες 

θεωρείται ότι εντάσσονται εμπορικά στο Σύστημα τον Ιανουάριο του 2025. 

Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σημαντικά μερίδια παραγωγής από ΑΠΕ, η βέλτιστη 

άντληση μπορεί να επιτευχθεί κατά τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε οι μονάδες θερμικής 

παραγωγής να μην αποσυγχρονίζονται κατά τις νυχτερινές ώρες (ή να αποσυγχρονίζονται 

λιγότερες μονάδες θερμικής παραγωγής), ενώ οι ΥΑΣ παράγουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια 

μέσα στην ημέρα κατά τις ώρες αιχμής φορτίου, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος 

παραγωγής του συστήματος. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, λαμβάνεται υπόψη 

μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργοποίηση της άντλησης συχνά απαιτεί 

διαφορετικές ώρες από αυτές που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται ως ώρες εκτός αιχμής. Έτσι, το 

ελάχιστο φορτίο που απαιτείται να καλύπτεται από τις συμβατικές μονάδες παραγωγής 

εμφανίζεται το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα κατά τη διάρκεια ημερών με πολύ υψηλή 

παραγωγή Φ/Β (π.χ. άνοιξη ή καλοκαίρι). Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα 

χρόνια, καθιστώντας ακόμη πιο αναγκαία την ενεργοποίηση των ΥΑΣ κατά τη διάρκεια αυτών 

των ωρών. 

 

στ) Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα πολύ υψηλά ποσοστά διείσδυσης ΑΠΕ που αποτυπώνονται στο 

ΕΣΕΚ (δηλαδή 61% μερίδιο ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 

2030) με οικονομικά βέλτιστο τρόπο (αρκετά χαμηλές περικοπές παραγωγής ΑΠΕ), προκύπτουν 

αυξημένες ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας. Έτσι, πέρα από τους νέους ΥΑΣ , όπως αναλύθηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο, σε αυτή τη μελέτη υιοθετείται και η φιλόδοξη υπόθεση ότι νέα 
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συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με τη μορφή μπαταριών (Battery Energy Storage Systems, 

BESS) θα ενσωματωθούν σταδιακά στο ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Η συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς αυτών των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα ακολουθήσει γραμμική 

αύξηση από τον Ιανουάριο του 2026 και μετά και θα φθάσει τα 1,2 GW το 2030, σύμφωνα με την 

υπόθεση του ΕΣΕΚ. 

 

ζ) Προγραμματισμός ένταξης νέων και απόσυρση παλαιών μονάδων παραγωγής 

Το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες σχετικά με την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής 

λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα επιχειρηματικά σχέδια των παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι πρόσφατες δεσμεύσεις που 

συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΕΚ, καθώς και οι μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες και οι 

δημοσιονομικές προοπτικές της ΔΕΗ δείχνουν ότι όλες οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες 

παραγωγής θα έχουν σταδιακά αποσυρθεί έως το τέλος του 2023. Βάσει αυτών των 

δεσμεύσεων, διαμορφώθηκε ένα σενάριο σχετικά με την εξέλιξη του μείγματος θερμικής 

παραγωγής για την επόμενη δεκαετία. Συγκεκριμένα: 

Λιγνιτικές μονάδες 

1) Οι μονάδες ΚΑΡΔΙΑ 1, 2, 3 και 4 θα λειτουργήσουν κατά μέγιστο 17.500 ώρες από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 . 

 

Σύμφωνα με το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ),  το οποίο συντάχθηκε 

βάσει του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, οι προτεινόμενες ενέργειες, όσον αφορά τις 

ανωτέρω λιγνιτικές μονάδες, είναι οι εξής τρεις: 

o Άμεση (από το 2016) και πλήρης περιβαλλοντική προσαρμογή 

o Σταδιακή περιβαλλοντική προσαρμογή 

o Ένταξη σε καθεστώς περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας και απένταξη στη 

συνέχεια 

Το καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας ισχύει για το χρονικό διάστημα 

01/01/2016 – 31/12/2023 και επιτρέπει στις μονάδες, που εντάσσονται σε αυτό, 17.500 ώρες 

λειτουργίας/καπνοδόχο. Ωστόσο, η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση στις αρχές του 2019 

παρέτεινε μονομερώς και χωρίς τη συγκατάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΕ την 

περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας για δύο από αυτές τις τέσσερις μονάδες λιγνίτη, δηλαδή 

KΑΡΔΙΑ 3 και KΑΡΔΙΑ 4, από 17.500 σε 32.000 ώρες λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί η 

παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης  στη γειτονική πόλη της Πτολεμαΐδας για μεγαλύτερη 

περίοδο. Ωστόσο, το πρόσφατο σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει ότι η λειτουργία των μονάδων ΚΑΡΔΙΑ 

3 και ΚΑΡΔΙΑ 4 θα τερματιστεί εντός του 2021. Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσας 

μελέτης,  υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές: 

 Οι μονάδες Καρδιά 1 και 2 έχουν ήδη συμπληρώσει το μέγιστο όριο ωρών λειτουργίας (17.500 

ώρες ανά καμινάδα) εντός του Ιουνίου 2019, και έχουν ήδη αποσυρθεί.  

Οι μονάδες ΚΑΡΔΙΑ 3 και 4 θεωρείται ότι λειτουργούν έως τις 31/12/2021 και κυρίως κατά τους 
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χειμερινούς μήνες, προκειμένου να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους για την 

παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης στη γειτονική πόλη της Πτολεμαΐδας.  

2) Οι μονάδες ΑΜΥΝΤΑΙΟ 1 και 2 έχουν το ίδιο πρόβλημα με το όριο για τις εκπομπές οξειδίων του 

θείου, όπως και οι μονάδες του σταθμού ΚΑΡΔΙΑ και εμπίπτουν στο ίδιο καθεστώς 

περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας. Σημειώνεται ότι οι μονάδες AMYNTAIO 1 και 2 θα 

αποσυρθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020.  

  

3) Οι μονάδες ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1-4 δεν έχουν πρόβλημα με το όριο για τις εκπομπές οξειδίων του 

θείου (αναμένεται να εγκατασταθούν συστήματα αποθείωσης). Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πρόσφατες δεσμεύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΕΚ καθώς και τις διατάξεις του 

αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, θεωρείται ότι θα αποσυρθούν στις 

31/12/2022. 

 

4) Ομοίως, οι μονάδες ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3 και ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4 αναμένεται να αποσυρθούν στις 

31/12/2022 και 31/12/2023 αντίστοιχα.  

 

5) Οι νεότερες μονάδες ΜΕΛΙΤΗ και ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 δεν έχουν κανένα περιβαλλοντικό περιορισμό 

στη λειτουργία τους, οπότε θα μπορούσαν να παραμείνουν σε κανονική λειτουργία έως και το 

έτος 2030. Ωστόσο, σύμφωνα με το προαναφερθέν πλαίσιο της σταδιακής και εμπροσθοβαρούς 

απόσυρσης όλων των λιγνιτικών μονάδων, στην παρούσα μελέτη και οι δύο μονάδες θεωρούνται 

ότι θα αποσυρθούν στις 31/12/2023. 

 
6) Η μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5 αναμένεται να ενταχθεί σε δοκιμαστική λειτουργία στα τέλη του έτους 

2021 και σε εμπορική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2022. Επομένως, θα είναι πλήρως διαθέσιμη 

για τα έτη 2022-2030. Η μονάδα αυτή μπορεί να λειτουργεί με εναλλακτικό καύσιμο μετά το 2028, 

προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόσφατες επίσημες δεσμεύσεις της ελληνικής 

κυβέρνησης ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί λιγνίτης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 

2028. 

 

Μονάδες φυσικού αερίου 

7) Η μονάδα ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 5 είναι ήδη σε εμπορική λειτουργία με μειωμένη διαθεσιμότητα (έως 

περίπου 500 MW) από τον Αύγουστο του 2018. Ο λόγος για τη μειωμένη διαθεσιμότητα είναι ότι 

το υφιστάμενο δίκτυο υπέρ-υψηλής τάσης 150 kV δεν μπορεί να αντέξει μεγαλύτερη έγχυση 

ισχύος στον κόμβο της Μεγαλόπολης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγχύσεις από τις δύο λιγνιτικές 

μονάδες Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4. Η ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης του 

συστήματος μεταφοράς 400 kV αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2021. Στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης θεωρείται ότι η μονάδα λειτουργεί σε μειωμένη μέγιστη ισχύ ίση 

(500ΜW) για τα χρόνια 2020-2021 και σε πλήρη ισχύ (811 MW) από τον Ιανουάριο 2022 και 

έπειτα.  

8) Η νέα μονάδα παραγωγής του Ομίλου Μυτιληναίου, για την οποία η ΡΑΕ ενέκρινε την άδεια 

παραγωγής της τον Μάρτιο του 2019 και θεμελιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, θα έχει 

εγκατεστημένη καθαρή ισχύ 790 MW και 64% απόδοση με καύσιμο φυσικό αέριο, και θεωρήθηκε 

ότι θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Ιούλιο του 2022. 

9) Έως τώρα, υπάρχουν ακόμα πέντε επιλέξιμες μονάδες CCGT για κατασκευή τα επόμενα πέντε έτη: 
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α) η νέα μονάδα παραγωγής του ομίλου GEK-TERNA στην Κομοτηνή με καθαρή ισχύ 650 

MW,  

β) η νέα μονάδα παραγωγής του ομίλου KARATZIS στη Λάρισα με καθαρή ισχύ 650 MW, 

γ) η νέα μονάδα παραγωγής ELPEDISON στη Θεσσαλονίκη με καθαρή ισχύ 790 MW, και 

δ) η νέα μονάδα παραγωγής αερίου ELVAL-CHALKOR στη Θίσβη με καθαρή ισχύ 566 MW, και 

ε) η νέα μονάδα παραγωγής του ομίλου Copelouzos στην Αλεξανδρούπολη με καθαρή ισχύ 

650 MW, 

Ωστόσο, μόνο 1-2 επιπλέον CCGTs θα μπορούσαν να λειτουργούν αποτελεσματικά στην ελληνική 

χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σε περίπτωση που κατασκευαστούν τελικά περισσότερες 

από δύο μονάδες, δεν θα μπορούν να καλύψουν πλήρως το συνολικό σταθερό και μεταβλητό 

κόστος τους από τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας). Επομένως, για τους 

σκοπούς της παρούσας μελέτης, μόνο δύο επιπλέον μονάδες θεωρείται ότι κατασκευάζονται, με 

ημερομηνίες εμπορικής εκμετάλλευσης τον Ιούλιο του 2023 και τον Ιούλιο του 2024. 

η) Κόστος καυσίμων  

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, γίνεται παρέκκλιση από την παραδοχή που απεικονίζεται 

στο επίσημο ΕΣΕΚ σχετικά με την τιμή του φυσικού αερίου. Λόγω της μεταβλητότητας και της 

απρόβλεπτης κατάστασης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δύο διαφορετικά 

σενάρια εξετάζονται ως εξής: 

1ο σενάριο: Η προβλεπόμενη τιμή χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους μεταφοράς) βασίστηκε στην πρόβλεψη της τιμής που περιλαμβάνεται στο ΕΣΕΚ και 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί και στον πίνακα 3. Αυτή η υπόθεση λαμβάνεται 

υπόψη για την προσομοίωση του σεναρίου ΕΣΕΚ και σημειώνεται ότι η τιμή δε διαφοροποιείται 

μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά (ΔΕΗ και ιδιωτών παραγωγών).  

2ο σενάριο: για τα σενάρια ΕΣΕΚ adjusted και ΑΔΜΗΕ, η προβλεπόμενη τιμή χονδρικής πώλησης 

φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς) εκτιμήθηκε με βάση τις 

ακόλουθες παραδοχές1: 

i) Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent από το χρηματιστήριο αξιών ICE2 

λαμβάνονται υπόψη. Η τιμή εκκίνησης Brent τον Ιανουάριο του 2020 είναι 65,28 $/bbl και 

σημειώνεται μείωση έως τα 56,56 $/bbl το Δεκέμβριο του 2023. Από τον Ιανουάριο του 2024 έως 

και το Δεκέμβριο του 2030 διατηρείται η ίδια τιμή (56,56 $/bbl του Δεκεμβρίου 2023). 

ii) Η ισοτιμία €/$ θεωρείται σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης και ίση με 1,10.  

ii) Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης TTF από το χρηματιστήριο αξιών ICE3 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να απεικονιστούν οι τιμές του ΥΦΑ που εκφορτώνονται στον 

τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και αντιπροσωπεύουν μέρος της κατανάλωσης αερίου από 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

                                                      
1 Η ανάλυση προηγήθηκε της κρίσης COVID-19 
2 συλλογή δεδομένων 10 Ιανουαρίου 2020 
3 συλλογή δεδομένων 10 Ιανουαρίου 2020 
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Για τα πρώτα έτη της περιόδου αναφοράς, το μερίδιο του ΥΦΑ στο τελικό μείγμα χαρτοφυλακίου 

φυσικού αερίου διαφοροποιείται ανά συμμετέχοντα στην αγορά (ΔΕΗ, ιδιώτες παραγωγοί), 

αποτυπώνοντας μεγαλύτερο ποσοστό ΥΦΑ στο μείγμα αερίου των ιδιωτικών παραγωγών, λόγω 

των αναμενόμενων χαμηλών τιμών ΥΦΑ. Από το έτος 2023 και μετά, η τιμή ΥΦΑ θεωρείται ίση με 

την τιμή του αερίου του αγωγού. 

 

θ) Κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 

Σχετικά με το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2, , η πρόβλεψη τιμών CO2 που περιλαμβάνεται 

στο ΕΣΕΚ υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη (2020: 24,0 €/tn, 2025: 28,8 €/tn, 2030: 31,2 €/tn) 

Χρησιμοποιώντας γραμμική παρεμβολή, η πρόβλεψη τιμών CO2 διαμορφώνεται σε τιμές ανά μήνα 

για την περίοδο αναφοράς της μελέτης. 

 

 

Οι μέσες προβλεπόμενες ετήσιες τιμές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3: μέσος όρος ετήσιων τιμών  

τιμές φ.α. [€/MWh]

ΕΣΕΚ σενάριο

τιμές φ.α.  [€/MWh]

ΕΣΕΚ adjusted & 

ΑΔΜΗΕ σενάριο

τιμές εκπομπών CO2 

[€/tn ]

κοινή παραδοχή

2021 28,7 20,7 25,0

2022 29,4 21,5 25,9

2023 30,0 21,5 26,9

2024 30,7 21,5 27,8

2025 31,3 21,5 28,8

2026 31,6 21,5 29,3

2027 31,9 21,5 29,8

2028 32,2 21,5 30,2

2029 32,5 21,5 30,7

2030 32,8 21,5 31,2  
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Εκτός από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με πιο αναλυτικό τρόπο στις παραπάνω 

παραγράφους, ελήφθησαν επίσης υπόψη επιπλέον στοιχεία ως δεδομένα εισόδου στα μοντέλα 

προσομοίωσης, όπως άλλα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα των μονάδων παραγωγής, όπως επίσης 

και οι αντίστοιχες καμπύλες κατανάλωσης θερμότητας και κόστους (heat rate and variable cost 

curves) των θερμικών μονάδων παραγωγής 

Τα αποτελέσματα της μελέτης περιλαμβάνουν: 

α) την πρόβλεψη της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την περίοδο 

2021-2030,  

β) την πρόβλεψη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες με καύσιμο φυσικό αέριο 

(σε MWhe) για τα έτη 2021-2030, και 

γ) την πρόβλεψη της κατανάλωσης φυσικού αερίου από μονάδες που λειτουργούν με αέριο για 

τα έτη 2021-2030,  

Οι ακόλουθοι πίνακες 4-6 συνοψίζουν τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης για τα τρία 

καθορισμένα σενάρια4. 

Για τη μελέτη ανάπτυξης 2021-2030, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που προκύπτουν από 

το τρίτο σενάριο (σενάριο ΑΔΜΗΕ) είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

υδραυλικής επάρκειας του συστήματος.  

Για τους σκοπούς του επιχειρησιακού προγραμματισμού του συστήματος, λαμβάνεται υπόψη το 

βασικό σενάριο της μελέτης ανάπτυξης, το οποίο προκύπτει από την εκτίμηση της ζήτησης 

φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την επόμενη δεκαετία του 

σεναρίου ΕΣΕΚ adjusted. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσομοιώσεις ολοκληρώθηκαν πριν από την κρίση COVID-19 και, ως 

εκ τούτου, δεν είχαν προβλεφθεί ακόμη τα επακόλουθα μέτρα και επιπτώσεις. Για τους σκοπούς 

της παρούσας μελέτης, στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του κεφαλαίου 3.4, εφαρμόζεται 

συντελεστής μείωσης 5% στην αναμενόμενη κατανάλωση φυσικού αερίου για το έτος 2021. Η 

ποσοστιαία μείωση εφαρμόζεται προκειμένου να καταγραφούν οι επιπτώσεις της κρίσης COVID-

19, οι επιπτώσεις της οποίες αναμένεται να είναι εμφανείς στο εγγύς μέλλον. 

 

                                                      
4 Στους πίνακες 4-6 συμπεριλαμβάνεται η χρήση φ.α. από τη μονάδα ADG για θερμική χρήση 
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Πίνακας 4. Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ανά έτος προσομοίωσης) – Σενάριο ΕΣΕΚ 

Κατηγορία μονάδων/φορτίου/έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Λιγνιτικές μονάδες[MWhe] 8,769,106 12,123,372 7,509,813 4,451,654 4,565,043 4,180,303 4,175,926 4,412,647 0 0

Πτολεμαίδα 5 μετά το 2028 [MWhe] 0 0 0 0 0 0 0 0 4,106,062 3,431,758

Μονάδες φ.α. (ΔΕΗ) [MWhe] 5,985,604 2,722,866 2,252,887 1,673,233 1,151,501 792,261 669,738 489,586 799,816 546,153

Μονάδες φ.α.(IPPs) [MWhe] 9,736,187 7,659,069 11,345,918 13,374,585 13,154,128 12,303,738 11,066,947 10,343,622 10,534,258 10,509,944

Μονάδες φ.α. [MWhe] 15,721,791 10,381,935 13,598,805 15,047,817 14,305,629 13,095,999 11,736,685 10,833,208 11,334,074 11,056,097

Μονάδες πετρελαίου 

(ΜΔΝ) [MWhe]

Μεγάλοι ΥΗΣ [MWhe] 5,154,545 5,226,351 5,308,986 5,358,446 5,251,261 5,146,890 5,001,395 4,929,678 4,915,302 4,973,858

Εισαγωγές [MWhe] 12,634,431 12,462,516 13,918,186 13,831,271 13,595,626 13,285,048 13,015,007 12,936,622 12,130,152 11,918,981

Εξαγωγές [MWhe] 1,362,572 1,792,551 2,484,065 2,298,899 2,016,206 1,544,415 1,721,365 1,786,430 2,229,514 2,326,286

Καθαρές εισαγωγές [MWhe] 11,271,859 10,669,966 11,434,121 11,532,371 11,579,420 11,740,634 11,293,642 11,150,192 9,900,638 9,592,695

ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ [MWhe] 14,113,452 16,492,528 18,883,738 20,779,871 22,181,628 23,758,522 25,679,606 28,167,244 30,396,388 32,344,592

περικοπές ΑΠΕ [MWhe] 16,316 21,259 17,184 20,790 32,873 34,027 79,695 135,492 80,146 118,682

Μπαταρίες - εκφόρτιση [MWhe] 0 0 0 0 0 170,648 422,312 642,544 819,449 970,546

Σύνολο έγχυσης [MWhe] 55,030,753 54,894,152 56,740,248 57,174,681 57,885,027 58,095,690 58,312,493 60,137,993 61,474,631 62,370,620

Άντληση (ΔΕΗ) [MWhe] 710,753 794,152 910,248 974,681 513,218 436,131 254,864 162,736 106,889 122,948

Άντληση (IPPs) [MWhe] 0 0 0 0 371,808 311,131 286,568 288,114 334,895 389,131

Σύνολο άντλησης [MWhe] 710,753 794,152 910,248 974,681 885,027 747,262 541,432 450,849 441,784 512,079

Μπαταρίες - φόρτιση[MWhe] 0 0 0 0 0 198,428 491,061 747,144 952,847 1,128,541

Φορτίο συστήματος (με απώλειες) [MWhe] 54,320,000 54,100,000 55,830,000 56,200,000 57,000,000 57,150,000 57,280,000 58,940,000 60,080,000 60,730,000

Μερίδιο παραγωγής μονάδων φ.α. [%] 28.6% 18.9% 24.0% 26.3% 24.7% 22.5% 20.1% 18.0% 18.4% 17.7%

Ετήσια κατανάλωση φ.α.[kNm3] 3,079,273 2,037,379 2,534,138 2,738,912 2,547,792 2,321,688 2,092,137 1,943,732 2,023,665 1,971,706

Αιχμή φ.α. [kNm3/day] 14,491 12,900 17,719 18,052 15,773 15,500 15,921 17,785 15,778 20,268

2,928 2,479 2,719 1,0760 0 4,784 4,520 2,046 2,695
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Πίνακας 5. Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ανά έτος προσομοίωσης) – Σενάριο ΕΣΕΚ adjusted 

 
Κατηγορία μονάδων/φορτίου/έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Λιγνιτικές μονάδες[MWhe] 7,163,405 8,747,145 4,285,410 2,027,140 1,995,066 1,954,352 1,959,369 2,080,757 0 0

Πτολεμαίδα 5 μετά το 2028 [MWhe] 0 0 0 0 0 0 0 0 1,898,814 1,592,720

Μονάδες φ.α. (ΔΕΗ) [MWhe] 8,211,108 4,708,783 4,190,939 3,363,470 3,077,862 2,572,258 2,376,804 2,100,755 2,631,131 2,375,748

Μονάδες φ.α.(IPPs) [MWhe] 10,101,722 10,190,909 12,987,335 16,030,228 16,203,733 15,777,536 14,722,256 14,443,301 14,141,291 14,186,655

Μονάδες φ.α. [MWhe] 18,312,829 14,899,692 17,178,274 19,393,697 19,281,595 18,349,795 17,099,060 16,544,056 16,772,422 16,562,403

Μονάδες πετρελαίου 

(ΜΔΝ) [MWhe]

Μεγάλοι ΥΗΣ [MWhe] 5,102,320 5,128,773 5,207,759 5,235,327 5,114,216 5,038,450 4,872,970 4,833,791 4,860,324 4,883,844

Εισαγωγές [MWhe] 11,840,569 10,672,511 13,294,427 12,709,496 11,867,493 11,084,714 10,868,942 10,371,462 9,924,770 9,407,997

Εξαγωγές [MWhe] 1,545,917 1,119,181 2,187,016 3,081,473 2,732,496 2,403,621 2,806,170 2,749,251 3,325,821 3,570,031

Καθαρές εισαγωγές [MWhe] 10,294,652 9,553,330 11,107,411 9,628,024 9,134,998 8,681,093 8,062,772 7,622,211 6,598,949 5,837,966

ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ [MWhe] 14,126,419 16,501,953 18,890,728 20,795,660 22,207,523 23,780,696 25,741,129 28,285,946 30,450,073 32,407,919

περικοπές ΑΠΕ [MWhe] 3,349 11,834 10,194 5,001 6,978 11,853 18,172 16,79 26,461 55,355

Μπαταρίες - εκφόρτιση [MWhe] 0 0 0 0 0 170,233 396,119 578,547 781,669 903,140

Σύνολο έγχυσης [MWhe] 54,999,626 54,830,893 56,671,392 57,083,103 57,733,482 57,974,809 58,131,506 59,945,308 61,362,252 62,188,043

Άντληση (ΔΕΗ) [MWhe] 679,626 730,893 841,392 883,103 412,183 342,845 147,203 89,378 81,969 99,816

Άντληση (IPPs) [MWhe] 0 0 0 0 321,299 284,017 243,700 243,201 291,366 308,063

Σύνολο άντλησης [MWhe] 679,626 730,893 841,392 883,103 733,482 626,863 390,903 332,579 373,335 407,880

Μπαταρίες - φόρτιση[MWhe] 0 0 0 0 0 197,946 460,604 672,730 908,917 1,050,163

Φορτίο συστήματος (με απώλειες) [MWhe] 54,320,000 54,100,000 55,830,000 56,200,000 57,000,000 57,150,000 57,280,000 58,940,000 60,080,000 60,730,000

Μερίδιο παραγωγής μονάδων φ.α. [%] 33.3% 27.2% 30.3% 34.0% 33.4% 31.7% 29.4% 27.6% 27.3% 26.6%

Ετήσια κατανάλωση φ.α.[kNm3] 3,548,553 2,867,698 3,213,287 3,543,620 3,459,046 3,284,271 3,059,567 2,961,664 3,000,614 2,967,205

Αιχμή φ.α. [kNm3/day] 15,214 13,983 18,702 18,990 18,418 17,835 18,936 20,315 17,612 21,626

88 0 0 500 0 1,81 3,255 85 190
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Πίνακας 6. Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ανά έτος προσομοίωσης) – Σενάριο ΑΔΜΗΕ 
 

Κατηγορία μονάδων/φορτίου/έτος 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Λιγνιτικές μονάδες[MWhe] 7,423,736 9,020,787 4,529,994 2,066,092 2,120,761 1,910,610 1,998,914 2,083,876 0 0

Πτολεμαίδα 5 μετά το 2028 [MWhe] 0 0 0 0 0 0 0 0 1,932,966 1,661,257

Μονάδες φ.α. (ΔΕΗ) [MWhe] 9,173,630 5,730,592 5,225,813 4,341,758 3,887,984 3,352,462 3,194,166 3,270,756 3,815,927 3,603,964

Μονάδες φ.α.(IPPs) [MWhe] 10,480,864 10,906,349 14,493,951 17,834,707 18,154,527 17,883,159 16,986,035 17,024,217 16,533,481 16,578,423

Μονάδες φ.α. [MWhe] 19,654,494 16,636,941 19,719,764 22,176,465 22,042,512 21,235,621 20,180,201 20,294,973 20,349,409 20,182,387

Μονάδες πετρελαίου 

(ΜΔΝ) [MWhe]

Μεγάλοι ΥΗΣ [MWhe] 5,135,607 5,122,543 5,200,516 5,212,531 5,085,884 5,037,262 4,875,289 4,810,122 4,793,251 4,835,147

Εισαγωγές [MWhe] 12,046,356 11,296,568 13,654,953 13,226,683 12,536,720 12,108,312 11,965,907 11,692,042 11,178,959 10,629,876

Εξαγωγές [MWhe] 1,367,095 965,562 1,875,511 2,721,884 2,453,731 1,958,970 2,326,951 2,257,632 2,774,363 3,074,614

Καθαρές εισαγωγές [MWhe] 10,679,261 10,331,007 11,779,443 10,504,799 10,082,989 10,149,341 9,638,956 9,434,410 8,404,596 7,555,262

ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ [MWhe] 14,127,628 16,508,820 18,894,145 20,784,804 22,211,914 23,779,486 25,747,977 28,286,750 30,464,811 32,408,361

περικοπές ΑΠΕ [MWhe] 2,140 4,967 6,777 15,857 2,587 13,063 11,324 15,986 11,723 54,913

Μπαταρίες - εκφόρτιση [MWhe] 0 0 0 0 0 166,225 413,233 615,203 784,929 894,926

Σύνολο έγχυσης [MWhe] 57,020,727 57,620,098 60,127,573 60,750,975 61,544,129 62,278,550 62,854,695 65,525,575 66,730,081 67,538,167

Άντληση (ΔΕΗ) [MWhe] 710,727 720,098 827,573 850,975 373,563 333,760 147,651 76,293 56,568 75,802

Άντληση (IPPs) [MWhe] 0 0 0 0 320,567 291,506 246,541 223,930 220,805 261,753

Σύνολο άντλησης [MWhe] 710,727 720,098 827,573 850,975 694,129 625,266 394,192 300,223 277,372 337,555

Μπαταρίες - φόρτιση[MWhe] 0 0 0 0 0 193,285 480,504 715,352 912,708 1,040,612

Φορτίο συστήματος (με απώλειες) [MWhe] 56,310,000 56,900,000 59,300,000 59,900,000 60,850,000 61,460,000 61,980,000 64,510,000 65,540,000 66,160,000

Μερίδιο παραγωγής μονάδων φ.α. [%] 34.5% 28.9% 32.8% 36.5% 35.8% 34.1% 32.1% 31.0% 30.5% 29.9%

Ετήσια κατανάλωση φ.α.[kNm3] 3,779,406 3,177,937 3,658,979 4,032,011 3,931,286 3,790,772 3,596,947 3,608,746 3,618,305 3,584,941

Αιχμή φ.α. [kNm3/day] 16,030 16,557 18,605 20,336 19,957 20,525 21,903 21,429 21,780 21,801

125 240 120 8260 0 3,712 6,284 70 5
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3.1.2 Εκτίμηση κατανάλωσης φυσικού αερίου για Λοιπούς Καταναλωτές 

 

Για την εκτίμηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για Λοιπούς Καταναλωτές υπολογίζεται η  

ετήσια κατανομή ζήτησης των Χρηστών του ΕΣΜΦΑ ανά μετρητικό σταθμό προκειμένου να 

εκτιμηθεί η μέγιστη ημερήσια αιχμή του έτους για το σύστημα μεταφοράς. Στην εκτίμηση αυτή, 

εξαιρούνται οι καταναλώσεις για την τροφοδοσία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. H ζήτηση που συνδέεται με υποδομές μικρής 

κλίμακας ΥΦΑ και με το σημείο αντίστροφης ροής στο Σιδηρόκαστρο καθώς και με τα 

μελλοντικά σημεία εξόδου Βόρειας Μακεδονίας και IGB θα παρουσιαστούν στις παραγράφους 

3.2 και 3.3 αντίστοιχα. 

 

Το υπολογιστικό μοντέλο βασίστηκε στην επεξεργασία  δεδομένων από τις παρακάτω πηγές:  

i) τα ιστορικά δεδομένα  για την ημερήσια κατανάλωση σε κάθε μετρητικό σταθμό του 

ΕΣΦΑ,  

ii) τις προβλέψεις της ετήσιας αγοράς φυσικού αερίου, όπως αυτές  γνωστοποιούνται από 

τους Χρήστες του ΕΣΦΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κεφαλαίου 12 του Κώδικα 

Διαχείρισης, 

iii) εκτιμήσεις και δεδομένα σχετικά με τη ζήτηση και τις συνδέσεις στα δίκτυα διανομής 

ανά κατηγορία κατανάλωσης, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν στο ΔΕΣΦΑ από τις Εταιρείες 

Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) 

iv) στοιχεία από τα σχέδια Προγραμμάτων Ανάπτυξης των δικτύων διανομής , όπως αυτά 

αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ. 

v) τα πληθυσμιακά δεδομένα πόλεων με αστικές καταναλώσεις φυσικού αερίου όπου 

αυτό απαιτείται, 

vi) τα ιστορικά θερμοκρασιακά δεδομένα προηγούμενων ετών από το Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, 

vii) ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έγινας 

για την αναμενόμενη αύξηση του φορτίου της ηπειρωτικής χώρας. 

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης, οι καταναλωτές του ΕΣΜΦΑ χωρίστηκαν σε δύο βασικές 

κατηγορίες: α) τους Μεμονωμένους Καταναλωτές και β) τους καταναλωτές οι οποίοι 

τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο και αποτελούν σημεία εισόδου των δικτύων διανομής αερίου. 

Ως Μεμονωμένοι Καταναλωτές θεωρούνται τα σημεία κατανάλωσης που δεν ανήκουν σε 

μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είτε τροφοδοτούνται από σημεία απευθείας 

συνδεδεμένα στον αγωγό υψηλής πίεσης του ΕΣΦΑ είτε από σημεία  που ενώ ανήκουν σε ΕΔΑ 

αντιστοιχούν σε μεμονωμένο σημείο κατανάλωσης για την τροφοδότηση συγκεκριμένης 

εγκατάστασης / γεωγραφικής περιοχής και άρα το καθένα τους έχει χαρακτηριστικό ημερήσιο 

προφίλ που προκύπτει από τα ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων που διαθέτει ο Διαχειριστής.    

Στη συνέχεια οι καταναλώσεις των δικτύων διανομής κατανεμήθηκαν γεωγραφικά στα 

επιμέρους σημεία καταναλώσεων, υφιστάμενα ή νέα,  που ανήκουν σε αυτά. 
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Η κατανομή στα σημεία κατανάλωσης έγινε για δύο βασικές κατηγορίες χρήσης φυσικού 

αερίου: α) βιομηχανική χρήση (τομέας μεγάλης βιομηχανίας) και β) αστική χρήση (οικιακός 

τομέας και εμπορικός τομέας).  

Οι παραπάνω τομείς ομαδοποιήθηκαν με βάση τις κατηγορίες τελικού πελάτη5, όπως 

υιοθετούνται από τους διαχειριστές δικτύων. 

Επισημαίνεται ότι οι Εταιρείες Διανομής Αερίου, όπως αυτές ιδρύθηκαν στις αρχές του 2017, 

είναι οι ακόλουθες: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ (δίκτυο Θεσσαλονίκης και δίκτυο Θεσσαλίας) και 

ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας. Για την ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας τα δίκτυα που επεξεργάστηκαν είναι αυτά τα 

οποία λειτουργούν ή αναμένεται να λειτουργήσουν σε διασύνδεση με το ΕΣΦΑ, συνεπώς τα 

δίκτυα διανομής στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και της Πελοποννήσου, περιοχές σε κοντινή απόσταση από τον ΤΑΡ που 

θα τροφοδοτηθούν μέσω των ήδη προγραμματισμένων Μ/Ρ και CNG σταθμών αλλά και 

μεμονομένων περιοχών/δικτύων που θα τροφοδοτηθούν μέσω ΥΦΑ. 

Ειδικότερα, στην ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας λήφθηκε υπόψη η ανάπτυξη δικτύων μέσης και χαμηλής 

πίεσης των προαναφερθέντων περιοχών που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί ή δεν έχουν 

φτάσει το ζητούμενο βαθμό ανάπτυξης σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Με βάση το 

σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας, περισσότερες περιοχές αναμένεται 

να ενσωματωθούν στον τομέα δραστηριότητάς τους. Η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα, 

περισσότερες περιοχές στην Πελοπόννησο και η Ήπειρος αποτελούν περιοχές που σήμερα δεν 

υπάρχει δίκτυο διανομής φυσικού αερίου αλλά αναμένεται να τροφοδοτηθούν  εντός της 

περιόδου αναφοράς είτε μέσω αγωγών είτε με ΥΦΑ.. 

Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου για την περίοδο 2021-2030 ανά κατηγορία χρήσης 

εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Για την εκτίμηση της ζήτησης,  των Μεμονωμένων Καταναλωτών  (περιλαμβάνονται σε αυτούς 

και οι ΒΙ.ΠΕ.),  αξιολογήθηκαν τα ιστορικά στοιχεία των καταναλώσεων έως και τον Μάρτιο του 

2020, τα στοιχεία που έστειλαν οι Χρήστες βάσει του Άρθρου 90 του Κώδικα και οι διαχειριστές 

δικτύων. Έπειτα από την εκτίμηση ζήτησης σε ετήσιο επίπεδο ακολούθησε η εκτίμηση του 

ημερήσιου προφίλ τους, βασισμένη στα αντιπροσωπευτικότερα έτη των προηγούμενων ετών. 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης φυσικού αερίου, των περιοχών με δίκτυα διανομής, 

λήφθηκαν υπόψη τα διαθέσιμα στο Διαχειριστή στοιχεία των δικτύων διανομής ανά κατηγορία 

τελικού πελάτη σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στα Προγράμματα 

Ανάπτυξης των διαχειριστών των δικτύων. Έγινε επεξεργασία των ανωτέρω και εκτιμήθηκε η 

εξέλιξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου για βιομηχανική και αστική χρήση, για τις τρεις ΕΔΑ. 

                                                      
5 κατηγορίες Τελικών Πελατών:  i) οικιακός (κεντρικές και αυτόνομες θερμάνεις οικιακής χρήσης και μικρού 
εμπορικού τομέα), ii) εμπορικός και iii) βιομηχανικός 
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Για τις καταναλώσεις βιομηχανικής χρήσης επεξεργάστηκαν οι εκτιμήσεις των ΕΔΑ, τα δεδομένα 

αυτά αξιολογήθηκαν συγκριτικά με τα στοιχεία Χρηστών και τα απολογιστικά στοιχεία του 

ΔΕΣΦΑ. Για τα χρόνια που δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία θεωρήθηκε σταδιακή ετήσια 

αύξηση ίση με την αύξηση του ρυθμού ενεργειακής κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας. 

 
Πίνακας 7: Εκτίμηση ποσοστιαίας αύξησης ενεργειακής κατανάλωσης % 

αύξηση ρυθμού ενεργειακής 

κατανάλωσης  [%]

2021 0,51%

2022 0,51%

2023 0,50%

2024 0,51%

2025 0,51%

2026 0,32%

2027 0,33%

2028 0,33%

2029 0,33%

2030 0,33%   
 

Οι καταναλώσεις που συνδέονται με την αστική χρήση ανά περιοχή του εκάστοτε υφιστάμενου 

δικτύου προσεγγίστηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το κατά πόσο είναι 

ανεπτυγμένο στην περιοχή το δίκτυο διανομής ή όχι. 

Ειδικότερα, για την κατανάλωση αστικής χρήσης στις ΕΔΑ με τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα (ΕΔΑ 

Αττικής και ΕΔΑ ΘΕΣΣ (δίκτυο Θεσσαλονίκης - δίκτυο Θεσσαλίας)) χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα εκτίμησης από τους διαχειριστές δικτύων για τα χρόνια που δόθηκαν και ο ρυθμός 

αύξησης κατανάλωσης στις περιπτώσεις των ετών που δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα. 

Για την εκτίμηση της κατανάλωσης φ.α. για αστική χρήση στην ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας, στην οποία 

εκτιμάται περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου τα επόμενα χρόνια, η πρόβλεψη του Διαχειριστή 

βασίστηκε σε στοιχεία Χρηστών, σε στοιχεία εκτίμησης της ζήτησης από την ΕΔΑ Λοιπής 

Ελλάδας καθώς και στην αναμενόμενη χιλιομετρική ανάπτυξη των δικτύων. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι για την επεξεργασία και τον υπολογισμό της αναμενόμενης αύξησης της 

κατανάλωσης φ.α. που προβλέπεται στις περιοχές των δικτύων διανομής της ΕΔΑ Λοιπής 

Ελλάδας τόσο στον οικιακό/εμπορικό τομέα, όσο και στον βιομηχανικό τομέα εκτιμήθηκε μια 

απομείωση με σταδιακή μετατόπιση της αναμενόμενης ανάπτυξης τόσο των χιλιομέτρων, όσο 

και των ετήσιων καταναλώσεων, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο μια συντηρητικότερη 

προσέγγιση.  

Επιπλέον της ανωτέρω ανάλυσης, υιοθετείται ένας καινούργιος τρόπος τροφοδοσίας, για 

περιοχές για τις οποίες η κατασκευή αγωγού για τη διασύνδεσή τους με το ΕΣΦΑ δεν είναι 

οικονομικά αποδοτική. Οι περιοχές αυτές είναι: η Ορεστιάδα στο δίκτυο της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, η Βέροια και τα Γιαννιτσά στο δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, η 

Άμφισσα και το Καρπενήσι στο Δίκτυο της Στερεάς Ελλάδας. 
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Για τις περιοχές αυτές στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ προβλέπεται η τροφοδότησή τους με 

συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Οι ποσότητες αυτές συνυπολογίστηκαν στα πλαίσια αυτής 

της μελέτης και προστίθενται στις εκτιμώμενες ανάγκες Λοιπών Καταναλωτών. 

Επιπλέον των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τους σταθμούς Μ/Ρ στην Πόρεια, Άσπρος και 

Περδίκκα Εορδαίας, καθώς και του σταθμού CNG στην Πόρεια, για την παροχή φυσικού αερίου 

στην περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι σχετικές ποσότητες φυσικού αερίου 

έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη. 

Τέλος, υπάρχουν απομονωμένες -εκτός δικτύου- περιοχές οι οποίες αναμένεται να 

προμηθευτούν ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του σταθμού φόρτωσης 

βυτιοφόρων. Οι σχετικοί όγκοι συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3.2, λαμβάνοντας και σε 

αυτή την περίπτωση την απομείωση, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου για την περίοδο 2021-2030 ανά 

κατηγορία χρήσης. 

 
Πίνακας 8 : Συνολική Ζήτηση φυσικού αερίου για Λοιπούς Καταναλωτές ανά κατηγορία χρήσης (εκατ. Νμ3) 

 

 Βιομηχανική Χρήση Αστική Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2021 1.204 677 1.881

2022 1.215 734 1.949

2023 1.227 817 2.044

2024 1.241 935 2.176

2025 1.290 968 2.258

2026 1.292 1.003 2.295

2027 1.294 1.037 2.330

2028 1.295 1.078 2.373

2029 1.295 1.101 2.396

2030 1.296 1.132 2.428  
 

 

Στη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου εφαρμόστηκαν κατάλληλα ημερήσια προφίλ στις 

καταναλώσεις κάθε εξόδου για κάθε κατηγορία, προκειμένου να προσεγγιστεί η αιχμή του 

συστήματος αλλά και κάθε σημείου ξεχωριστά. 

Όσον αφορά στο προφίλ κατανάλωσης που επιλέχθηκε για βιομηχανική χρήση, για κάθε σημείο 

κατανάλωσης, υιοθετήθηκε το αντιπροσωπευτικότερο προφίλ κατανάλωσης με βάση ιστορικά 

στοιχεία ημερήσιων καταναλώσεων. Συγκεκριμένα, κατάλληλη επιλογή θεωρείται το ημερήσιο 

προφίλ σημείων εξόδων που συνδέονται άρρηκτα με καθαρά βιομηχανική χρήση, π.χ.  το 

σημείο εξόδου Οινόφυτα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα το ημερήσιο 

προφίλ του σημείου εξόδου ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας η Κοκκίνα. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν καθώς η 

ημερήσια κατανάλωσή τους  αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό βιομηχανικό προφίλ 

κατανάλωσης. 

Όσον αφορά στην  κατανάλωση για αστική χρήση και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλο 

ποσοστό αφορά στη χρήση φυσικού αερίου για θέρμανση, κρίθηκε απαραίτητο να ληφθεί 

υπόψη ο παράγοντας της θερμοκρασίας. 
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Ως εκ τούτου, η ημερήσια κατανομή αστικής χρήσης αποτελείται από: 

α) την ημερήσια κατανομή κατανάλωσης για θέρμανση και  

β) την ημερήσια κατανομή κατανάλωσης για λοιπή αστική χρήση. 

 

Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω ημερήσιων κατανομών ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

 

1. Υπολογίστηκε το  «αρχικό» ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης για αστική χρήση από τη 

διαφορά του μέσου όρου καταναλώσεων των ετών 2018-2019 από τις ημερήσιες 

καταναλώσεις βιομηχανικής χρήσης, όπως υπολογίστηκαν με βάση τα τελευταία 

βιομηχανικά προφίλ των σημείων Οινόφυτα, ΒΙ.ΠΕ. ή Κοκκίνα, ανάλογα με το σημείο 

που σχετίζεται καλύτερα με την περιοχή που επεξεργάζεται κάθε φορά. Για να 

προκύψει η διαφορά, προσαρμόστηκαν οι ημέρες της εβδομάδας ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη αν μία ημέρα είναι ή όχι εργάσιμη.  

2. Η περίοδος 1/5 έως 15/10 αντιστοιχήθηκε σε καταναλώσεις φυσικού αερίου μόνο για 

λοιπή αστική χρήση (η περίοδος 16/7-31/8 επεξεργάζεται διακριτά λόγω περιόδου 

διακοπών).  

3. Από το μέσο όρο των καταναλώσεων της περιόδου 1/5-15/10 προέκυψε το ημερήσιο 

προφίλ για λοιπή αστική  χρήση το οποίο θεωρήθηκε σταθερό για όλο το έτος 

(ημερήσια κατανομή κατανάλωσης για λοιπή αστική χρήση, σημείο β ανωτέρω).  

4. Η επιπλέον ημερήσια ποσότητα που προέκυψε από τη διαφορά με το «αρχικό» προφίλ 

για τα προαναφερθέντα διαστήματα, αφορά σε κατανάλωση λόγω θέρμανσης 

(ημερήσια κατανομή κατανάλωσης για θέρμανση). Αυτή η κατανάλωση ανακατανέμεται 

βάσει των βαθμοημερών. 

Οι βαθμοημέρες μίας συγκεκριμένης ημερολογιακής ημέρας του έτους αποτελούν δείκτη 

επίδρασης του παράγοντα θερμοκρασία. Υπολογίζονται ως η διαφορά της μέσης θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος από τους 16,8οC και λαμβάνονται υπ’ όψιν στο άθροισμα των βαθμοημερών του 

έτους  μόνο όταν η προαναφερθείσα διαφορά έχει θετικό πρόσημο 

 

Το προφίλ κατανάλωσης για θέρμανση, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι  η χρήση φυσικού 

αερίου για θέρμανση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο 16/10-30/4 και προκύπτει 

ως εξής: 

 

 Εκτιμώντας ότι κάτω από τους 16,8°C (εξωτερική θερμοκρασία)  ξεκινά η χρήση 

θέρμανσης, ο συντελεστής βαθμοημέρας για κάθε σημείο κατανάλωσης προκύπτει από 

την διαφορά του μέσου όρου των θερμοκρασιών των τελευταίων 

αντιπροσωπευτικότερων ετών για το εν λόγω σημείο από την θερμοκρασία των 16,8°C. 

Τα ιστορικά στοιχεία θερμοκρασιών κάθε πόλης αντλήθηκαν από τα δημοσιευμένα 

στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τις πόλεις που δεν υπήρχαν διαθέσιμα 

στοιχεία θερμοκρασιών, χρησιμοποιήθηκαν τα θερμοκρασιακά δεδομένα του πιο 

κοντινού σημείου κατανάλωσης. 
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  Με βάση το ποσοστό των βαθμοημερών που προκύπτει για κάθε ημέρα για την οποία 

υπάρχει κατανάλωση λόγω θέρμανσης και την ποσότητα που έχει προκύψει για αυτή τη 

χρήση (σημείο 4 ανωτέρω),  επανυπολογίστηκε το ημερήσιο προφίλ για θέρμανση. 

Για τις καινούργιες περιοχές που αναμένεται να αναπτυχθούν σύμφωνα με τα Προγράμματα 

Ανάπτυξης των δικτύων επιλέχθηκε το αντιπροσωπευτικότερο ή γεωγραφικά κοντινότερο 

βιομηχανικό και αστικό προφίλ. 

3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΦΑ 

Η ανάγκη για ανάπτυξη εφαρμογών μικρής κλίμακας ΥΦΑ είναι ήδη γνωστή. Η ζήτηση για 

διακίνηση ΥΦΑ μέσω έργων μικρής κλίμακας συνεχώς αυξάνεται και εκτιμάται ότι θα καταστεί 

πιο επιτακτική στα επόμενα χρόνια. Με βάση την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για ποσότητες 

ΥΦΑ από καταναλωτές εκτός δικτύου, από την ανάγκη τροφοδότησης απομονωμένων δικτύων 

αλλά και από τον τομέα της ναυτιλίας, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη συμπεριλάβει στο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση τέτοιων αναγκών που 

θα οδηγήσουν στην αύξηση χρήσης του ΥΦΑ. 

Κατά συνέπεια, η κατασκευή του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων ΥΦΑ αναμένεται να 

λειτουργεί στο τέλος του 2021. Όλοι οι παραπάνω τομείς αναμένεται να προμηθεύονται με ΥΦΑ 

μέσω βυτιοφόρων.  

Παράλληλα, στο βόρειο ανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας προβλέπεται να κατασκευαστεί η 

νέα προβλήτα που θα εξυπηρετήσει τη λειτουργία της φόρτωσης πλοίων μεταφοράς LNG 

μικρού μεγέθους, χωρητικότητας 1.000m3 ως 28.000m3. Τα μικρότερα από αυτά θα 

ανεφοδιάζουν πλοία, είτε της ακτοπλοΐας είτε της ποντοπόρου ναυτιλίας, στο λιμάνι του 

Πειραιά ενώ τα μεγαλύτερα θα τροφοδοτούν δορυφορικούς σταθμούς αποθήκευσης και 

διανομής  LNG  σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ζήτηση που θα προκύψει από 

τη νέα προβλήτα λαμβάνεται υπόψη από το έτος 2022. 

Η ετήσια ζήτηση που θα προκύψει από έργα μικρής κλίμακας ΥΦΑ αναμένεται να ξεκινήσει 

εντός του 2021 και παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 8: Συνολική ποσότητα για έργα μικρής κλίμακας LNG 2021-2030 

ΥΦΑ [m3]
φυσικό αέριο 

[Nm3]

2021 33.978 19.367.703

2022 90.672 51.682.999

2023 161.800 92.225.818

2024 244.357 139.283.408

2025 284.914 162.400.998

2026 421.537 240.276.118

2027 540.217 307.923.443

2028 542.819 309.406.943

2029 713.365 406.618.238

2030 713.365 406.618.238

Μικρής Κλίμακας ΥΦΑ

 

3.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  

Η διασύνδεση Ελλάδας-Βόρεια Μακεδονία αναμένεται κυρίως να προμηθεύσει φυσικό αέριο, 

το οποίο απαιτείται για τα σχέδια αεριοποίησης της χώρας, με ποσότητες που δεν μπορούν να 

τροφοδοτηθούν από την υπάρχουσα διασύνδεση με τη Βουλγαρία. Η νέα ζήτηση εκτείνεται σε 

όλους τους τομείς, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανική χρήση και τη ζήτηση σε 

κατοικίες. Η ετήσια ποσότητα που αναμένεται να διαμετακομιστεί μέσω του αγωγού 

διασύνδεσης Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία εκτιμάται να φτάσει το έτος 2030 σε ποσότητα ίση 400 

εκατ. Nm3/χρόνο. 

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μπορεί να μεταφέρει αέριο σε αδιάλειπτη 

βάση με αντίστροφη ροή στη Βουλγαρία, μέσω του Σιδηροκάστρου. Συγκεκριμένα, ήδη μπορεί 

να μεταφερθεί σε (αδιάλειπτη) ημερήσια βάση το ποσό των 5,7 εκατ. Nm3 /ημέρα έπειτα από 

τη 2η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας. Μεταφορά αερίου στη Βουλγαρία αναμένεται επίσης να 

πραγματοποιηθεί μέσω του μελλοντικού σημείου εξόδου IGB. Για τους σκοπούς της εκτίμησης 

των ποσοτήτων προς τη Βουλγαρία χρησιμοποιείται ένα συντηρητικό σενάριο, καθώς τα 

ιστορικά δεδομένα για αυτές τις ποσότητες δεν είναι αρκετά ώστε να γίνει μια αξιόπιστη 

προσέγγιση. Επιπρόσθετα, οι ποσότητες αυτές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές ΥΦΑ, 

οι οποίες είναι πολύ ευμετάβλητες. Συνεπώς, το 2021 η ζήτηση που εκτιμάται ότι θα 

διαμετακομιστεί στη Βουλγαρία με αντίστροφη ροή είναι ίση με 350 εκατ. Nm3/χρόνο. Οι 

εκτιμώμενοι όγκοι αυξάνονται έως και 400 εκατ. Nm3/χρόνο από το έτος 2025. 

Η ετήσια ζήτηση φυσικού αερίου που αναμένεται να μεταφερθεί μέσω των σημείων εξόδου 

διασύνδεσης του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο αναφοράς παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 10: Συνολική ποσότητα σημείων εξόδου διασύνδεσης 2021-2030 

Βόρεια Μακεδονία 

[Nm3/year]

Βουλγαρία

 [Nm3/year]

2021 - 350.000.000

2022 - 350.000.000

2023 80.000.000 350.000.000

2024 155.000.000 350.000.000

2025 235.000.000 400.000.000

2026 310.000.000 400.000.000

2027 400.000.000 400.000.000

2028 400.000.000 400.000.000

2029 400.000.000 400.000.000

2030 400.000.000 400.000.000  
 

3.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ  

 
Τα αποτελέσματα των κεφαλαίων 3.1.1., 3.1.2., 3.2. και 3.3. οδηγούν συνδυαστικά σε τρία 

σενάρια ζήτησης. Συγκεκριμένα η συνολική κατανάλωση φ.α. όπως προκύπτει από την 

πρόβλεψη κατανάλωσης από Λοιπούς Καταναλωτές, την πρόβλεψη κατανάλωσης για τα σημεία 

εξόδου Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας σε συνδυασμό με κάθε ένα από τα τρία σενάρια 

κατανάλωσης φ.α. για ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζεται στον Πίνακα 11. 

Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η πρόβλεψη κατανάλωσης φ.α. μέσω έργων μικρής κλίμακας 

ΥΦΑ. 

Από το σενάριο, το οποίο υιοθετεί ο Διαχειριστής ως βασικό, προκύπτουν και τα αποτελέσματα 

για την αιχμή του συστήματος για τα έτη της περιόδου αναφοράς τα οποία παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 13 ανά κατηγορία καταναλωτών. 

Η πρόβλεψη για την αιχμή του συστήματος μεταφοράς υπολογίζεται από το άθροισμα της 

μέγιστης ημερήσιας επιτευχθείσας αιχμής του συνόλου των κατηγοριών Λοιποί Καταναλωτές, 

κατανάλωση φ.α. από σημεία εξόδου διασύνδεσης και της μέγιστης ημερήσιας επιτευχθείσας 

αιχμής του συνόλου των ηλεκτροπαραγωγών στη χειμερινή περίοδο του ίδιου έτους.  

 

Οι ποσότητες που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.2.  και σχετίζονται με έργα υποδομής μικρής 

κλίμακας ΥΦΑ, δεν περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα σενάρια, δεδομένου ότι η ζήτηση 

δεν μεταδίδεται μέσω του συστήματος μεταφοράς. Ημερήσια και ωριαία αιχμή δεν έχουν 

εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
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Πίνακας 11: Συνολική ζήτηση φυσικού αερίου που μεταφέρεται στο σύστημα– συνδυαστική απεικόνιση σεναρίων 

 
Βασικό σενάριο - σενάριο ΕΣΕΚ adjusted 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Κατανάλωση φ.α. από ΗΠ [εκατ. Nm3] 3.371 2.868 3.213 3.544 3.459 3.284 3.060 2.962 3.001 2.967

Καταναλωτές φ.α. συνδεδεμένοι στο δίκτυο υ.π. [εκατ. Nm3] 816 817 874 878 924 928 928 932 929 929

Δίκτυα Διανομής [εκατ. Nm3] 1.065 1.132 1.169 1.298 1.334 1.366 1.402 1.441 1.467 1.499

Σημεία εξόδου διασύνδεσης - εξαγωγές [εκατ. Nm3] 350 350 430 505 635 710 800 800 800 800

Συνολική διέλευση φ.α. [εκατ. Nm3] 5.602 5.167 5.687 6.225 6.352 6.289 6.190 6.134 6.196 6.195

Χαμηλή ζήτηση -σενάριο ΕΣΕΚ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Κατανάλωση φ.α. από ΗΠ [εκατ. Nm3] 2.925       2.037       2.534       2.739       2.548       2.322       2.092       1.944       2.024       1.972

Καταναλωτές φ.α. συνδεδεμένοι στο δίκτυο υ.π. [εκατ. Nm3] 816 817 874 878 924 928 928 932 929 929

Δίκτυα Διανομής [εκατ. Nm3] 1.065 1.132 1.169 1.298 1.334 1.366 1.402 1.441 1.467 1.499

Σημεία εξόδου διασύνδεσης - εξαγωγές [εκατ. Nm3] 350 350 430 505 635 710 800 800 800 800

Συνολική διέλευση φ.α. [εκατ. Nm3] 5.156 4.336 5.008 5.420 5.441 5.326 5.222 5.116 5.220 5.199

Υψηλή ζήτηση - σενάριο ΑΔΜΗΕ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Κατανάλωση φ.α. από ΗΠ [εκατ. Nm3] 3.590 3.178 3.659 4.032 3.931 3.791 3.597 3.609 3.618 3.585

Καταναλωτές φ.α. συνδεδεμένοι στο δίκτυο υ.π. [εκατ. Nm3] 816 817 874 878 924 928 928 932 929 929

Δίκτυα Διανομής [εκατ. Nm3] 1.065 1.132 1.169 1.298 1.334 1.366 1.402 1.441 1.467 1.499

Σημεία εξόδου διασύνδεσης - εξαγωγές [εκατ. Nm3] 350 350 430 505 635 710 800 800 800 800

Συνολική διέλευση φ.α. [εκατ. Nm3] 5.821 5.477 6.133 6.713 6.824 6.795 6.727 6.782 6.814 6.813

 
 

 Πίνακας 12: Συνολική ζήτηση φυσικού αερίου μέσω έργων μικρής κλίμακας ΥΦΑ  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Κατανάλωση μικρής κλίμακας ΥΦΑ [εκατ. Nm3] 19 49 63 65 68 72 75 76 79 79
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Πίνακας 13: Αιχμή συστήματος για την περίοδο 2021-2030 

Καταναλωτές φ.α. 

συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο υ.π.

Δίκτυα Διανομής 

2021 14.453.460 2.641.126 8.315.701 1.198.630 26.608.918

2022 13.983.091 2.644.701 8.992.815 1.198.630 26.819.237

2023 18.702.468 2.801.609 9.654.111 1.472.603 32.630.791

2024 18.990.054 2.805.184 10.546.316 1.729.452 34.071.005

2025 18.418.010 2.937.069 11.015.094 2.174.658 34.544.831

2026 17.835.160 2.948.864 11.404.465 2.431.507 34.619.996

2027 18.935.515 2.948.864 11.781.089 2.739.726 36.405.193

2028 20.314.705 2.951.223 12.136.916 2.739.726 38.142.570

2029 17.611.765 2.951.223 12.482.561 2.739.726 35.785.275

2030 21.625.862 2.951.223 12.820.135 2.739.726 40.136.946

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΦΑ (Nm3/day)

Ηλεκτροπαραγωγή

Λοιποί Καταναλωτές

Αντίστροφη ροή ΕΣΜΦΑ

 

3.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2021-2030 

Για τον προσδιορισμό της μέγιστης ωριαίας ζήτησης για τους λοιπούς καταναλωτές 

χρησιμοποιήθηκαν τα ιστορικά στοιχεία ωριαίων καταναλώσεων, όπως αυτά δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, ενώ για τους ηλεκτροπαραγωγούς χρησιμοποιήθηκαν τα ωριαία 

αποτελέσματα της από τη μελέτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα στοιχεία αυτά 

υπολογίστηκε η μέγιστη ωριαία ζήτηση φυσικού αερίου για κάθε έτος της περιόδου 2021-2030.  

Το ωριαίο προφίλ των Λοιπών Καταναλωτών υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ημερήσιων 

ωριαίων καταναλώσεων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου για κάθε σημείο 

εξόδου. Επισημαίνεται ότι για να είναι ακριβέστερα τα αποτελέσματα δεν χρησιμοποιήθηκαν τα 

ωριαία στοιχεία των Σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών. 

Με βάση τα ανωτέρω η μέγιστη ωριαία ζήτηση για τα έτη 2021-2030 είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας 14: Σύνοψη Προβλέψεων μέγιστης Ωριαία Ζήτησης ΕΣΜΦΑ 2021-2030 

ΗΠ Λοιποί Καταναλωτές Σύνολο

2021 694.679 683.658 1.378.337

2022 741.462 730.567 1.472.029

2023 885.527 784.349 1.669.875

2024 891.892 842.422 1.734.314

2025 896.665 881.296 1.777.961

2026 823.091 909.549 1.732.639

2027 947.607 935.727 1.883.333

2028 1.038.590 960.399 1.998.989

2029 778.402 984.001 1.762.403

2030 1.012.755 1.006.687 2.019.442

Ωριαία αιχμή [Nm3/h]

 
*δεν περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις της ωριαίας ζήτησης για ποσότητες CNG & σημεία εξόδου διασύνδεσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2030 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρουσιάζεται η υδραυλική συμπεριφορά του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου (ΕΣΜΦΑ ή Σύστημα Μεταφοράς), ως αποτέλεσμα της προσομοίωσης του για: 

 Σενάριο οριακής υδραυλικής φόρτισης (υδραυλική οριοθέτηση) και, 

 Την ημέρα υψηλής ζήτησης (ημέρα αιχμής) για την περίοδο 2021-2030 

Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προβλέψεις για την ζήτηση φυσικού αερίου 

σύμφωνα με την παρούσα Μελέτη Ανάπτυξης (υψηλό σενάριο ζήτησης), καθώς και οι 

σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029. 

Η αριθμητική προσέγγιση του προβλήματος πραγματοποιείται μέσω της προσομοίωσης του 

Συστήματος Μεταφοράς, με τη βοήθεια του λογισμικού προσομοίωσης "Pipeline Studio (v. 

4.1)". Το υπολογιστικό αυτό εργαλείο μπορεί να προσομοιώνει διάφορες περιπτώσεις είτε για 

χρονικά αμετάβλητες είτε για χρονικά μεταβαλλόμενες  συνθήκες ροής. Η ροή στα σημεία 

εισόδου του Συστήματος κατά την εξεταζόμενη ημέρα θεωρείται σταθερή, εκτός της ροής από 

τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας (μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας) η 

οποία μπορεί να αυξομειώνεται εντός της ημέρας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το 

ισοζύγιο μάζας του Συστήματος. 

Οι οριακές συνθήκες για την πίεση στους υπολογιστικούς κόμβους των σημείων εισόδου του 

Συστήματος Μεταφοράς είναι: 

 Για το σημείο εισόδου από Βορρά: 47,05 barg. Η πίεση εξόδου του Μετρητικού Σταθμού 

Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου προέρχεται από την αφαίρεση της πτώσης πίεσης 0,7 bar 

μέσα στον ΜΣΣ, από τα 47,75 barg που είναι η ελάχιστη πίεση σχεδιασμού στην είσοδο 

του Σταθμού, 

 Για σημείο εισόδου από Ανατολή, μέσω του ΜΣΣ Κήπων (Έβρος): 50 barg. 

Σημειώνεται ότι το Σύστημα Μεταφοράς βορείως της Νέας Μεσημβρίας είναι ήδη υδραυλικά 

φορτισμένο λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης (περίπου 80%) 

συγκεντρώνεται στο νότιο τμήμα του Συστήματος (νοτίως της Νέας Μεσημβρίας). Επιπλέον, το 
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τμήμα του ανατολικού κλάδου του Συστήματος, από το Β/Σ Καρπερής ως το Β/Σ Κομοτηνής, 

έχει περιορισμένη μεταφορική ικανότητα λόγω της διαμέτρου του (24") και επιπλέον λόγω της 

πίεσης στον κόμβο Καρπερής, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την εισροή αερίου από το σημείο 

εισόδου Σιδηρόκαστρο όπου το αέριο παραδίδεται υπό πίεση στο επίπεδο των 47 barg 

(ενεργώντας ως η κύρια οριακή συνθήκη του προβλήματος). 

Οι υδραυλικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς όσον αφορά στα σημεία εισόδου που 

βρίσκονται βόρεια του υπάρχοντος Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία, υπολογίζονται 

μέσω της προσομοίωσης του Συστήματος σε συνθήκες υψηλής φόρτισης. 

 

A. Μη φυσική αντίστροφη ροή μέσω των σημείων Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς 

Με βάση την πρόβλεψη της ζήτησης για την περίοδο 2021-2030, όπως παρουσιάστηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, πραγματοποιήθηκε υδραυλική προσομοίωση του Συστήματος 

Μεταφοράς για την εκτίμηση της ανάγκης οποιασδήποτε αναβάθμισης του Συστήματος 

προκειμένου να διατηρηθεί η τεχνική του επάρκεια, σε όρους υδραυλικής απόκρισης, για τα 

επόμενα 10 χρόνια. 

Ωστόσο, προκειμένου να εκτιμηθεί το δυσμενέστερο σενάριο, το οποίο περιλαμβάνει τη 

μέγιστη ροή από τον Βορρά και την Ανατολή προς το Νότο, δεν λαμβάνονται υπόψη στην 

ανάλυση οι ποσότητες εξαγωγής προς τις γειτονικές χώρες.  

Όσον αφορά στην τροφοδοσία, οι ακόλουθες ημερήσιες εισροές θεωρούνται στις 

προσομοιώσεις: 

 Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο: 10,3 mNm3/ημέρα. 

 Σημείο Εισόδου Κήποι 4,3 mNm3/ημέρα. 

 Τα ανωτέρω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις τεχνικές δυναμικότητες6 των αντίστοιχων 

σημείων Εισόδου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση μεταξύ του Συστήματος Μεταφοράς και του αγωγού TAP 

αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2020, το σχετικό σημείο σύνδεσης θεωρείται 

ως ένα πρόσθετο σημείο Εισόδου για τη διαδικασία προσομοίωσης. 

 

                                                      
6 Η τεχνική δυναμικότητα του σημείου Εισόδου Σιδηρόκαστρο, θα είναι ίση με 10,3 mNm3/day, από την 1/10/2020, 
σύμφωνα με την «Κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της τεχνικής δυναμικότητας στο σημείο διασύνδεσης 
Κουλάτα (BG)/Σιδηρόκαστρο (GR)» (Joint method for the calculation of the technical capacity at the Kulata (BG)/ 
Sidirokastron (GR) Interconnection Point) που υπεγράφη ανάμεσα στον ΔΕΣΦΑ και την Bulgartransgas 
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Υδραυλικοί περιορισμοί του ΕΣMΦΑ 

Η κρίσιμη παράμετρος για την υδραυλική ευστάθεια του Συστήματος Μεταφοράς είναι το 

άθροισμα των εισερχόμενων ροών μέσω των βόρειων και ανατολικών σημείων εισόδου, όπως 

θα τεκμηριωθεί παρακάτω, μέσω της  προσομοίωσης του Συστήματος. 

Ειδικότερα, οι προσομοιώσεις του Συστήματος Μεταφοράς διεξήχθησαν με παραμετροποίηση 

της ωριαίας ροής μέσω των σημείων Εισόδου, προκειμένου να καθοριστούν τα όρια των 

ημερήσιων ποσοτήτων εισροής στα εν λόγω σημεία και οι πιθανές σχετικές αναβαθμίσεις για 

την υδραυλική ευστάθεια του Συστήματος Μεταφοράς. Η οριοθέτηση του Συστήματος, 

σύμφωνα με τις προσομοιώσεις, παρουσιάζεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες το 

Σύστημα Μεταφοράς είναι υδραυλικά ευσταθές για διαφορετικές διαμορφώσεις του 

Συστήματος. 

 

Περίπτωση Ι: Τρέχουσα διαμόρφωση Συστήματος και διασύνδεση με τον αγωγό ΤΑΡ. 

Στο σενάριο αυτό, η πίεση εξόδου του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας 

είναι ίση με 65 barg, ή 63 bar υπό την προϋπόθεση ότι ο ΤΑΡ θα εγχέει αέριο προς το ΕΣΜΦΑ 

σε αυτή την πίεση, κατάντη του σταθμού συμπίεσης. 

Οι υπολογισμοί οδηγούν στο ακόλουθο αποτέλεσμα: 

Η μέγιστη ωριαία ροή από την Ανατολή υπολογίζεται σε 180.000 Nm3 (ή 4,3 mNm3/ημέρα). 

Επιπλέον, οι συνολικές ημερήσιες ροές από τα βόρεια και ανατολικά σημεία Εισόδου δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τα 14,65 mNm3/ημέρα, όριο το οποίο μπορεί να αυξηθεί στα 15,1 

mNm3/ημέρα με την προσθήκη του σημείου εισόδου ΤΑΡ στη Νέα Μεσημβρία 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της τεχνικής δυναμικότητας του σημείου εισόδου του 

Σιδηροκάστρου, όσον αφορά την δέσμευση δυναμικότητας, υπερβαίνει το 90% και επιπλέον 

αυτή η τεχνική δυναμικότητα (10,3 mil. Nm3/ημέρα) έχει συμφωνηθεί με τον ανάντη 

διαχειριστή Bulgartransgaz και συνεπώς θα πρέπει να θεωρείται αμετάβλητη, συμπεραίνεται 

ότι: 

 

Το άθροισμα της ημερήσιας ροής μέσω του ΜΣΣ Κήπων και της ημερήσιας ροής μέσω του 

νέου σημείου Εισόδου στη Νέα Μεσημβρία (σύνδεση με τον TAP) δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα 4,8 εκατομμύρια mNm3/ημέρα (= 15,1-10,3 mNm3/ημέρα). 
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Περίπτωση ΙΙ: Ολοκλήρωση των έργων για άρση των περιορισμών, όπως περιλαμβάνονται 

στην τριετή περίοδο ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 (αναβάθμιση του 

σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας, λειτουργία νέου σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά 

και νέου σταθμού συμπίεσης στους Κήπους) 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εκτίμηση της υδραυλικής απόκρισης του Συστήματος 

Μεταφοράς, στην περίπτωση υψηλής ζήτησης (ημέρα αιχμής), στο επίπεδο της μέγιστης 

προβλεπόμενης ημερήσιας ζήτησης (για το 2030), ίσο με 37,6 mNm3/ημέρα για τις ανάγκες τις 

εγχώριας αγοράς. 

Τα έργα που περιλαμβάνονται στην τριετή περίοδο ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης 

2020-2029 και πιο συγκεκριμένα η αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας και 

η λειτουργία νέου σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά όπως επίσης και η εγκατάσταση σταθμού 

συμπίεσης στους Κήπους, λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.  

Η υδραυλική ανάλυση αυτής της περίπτωσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για την ευστάθεια 

του Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Το άθροισμα των ημερήσιων ροών από τα βόρεια και ανατολικά σημεία Εισόδου (δηλαδή 

μέσω του ΜΣΣ Κήπων, του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου και μέσω της διασύνδεσης με τον TAP) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 19,9 mNm3/ημέρα (λόγω του υδραυλικού περιορισμού του αγωγού 

διαμέτρου 30” κατάντη της Νέας Μεσημβρίας). Αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο των 

ημερήσιων ροών μέσω των προαναφερθέντων σημείων Εισόδου, καθώς και μέσω 

οποιουδήποτε άλλου νέου σημείου Εισόδου βόρεια του Ν. Μεσημβρίας. 

β) Η μέγιστη ημερήσια ροή που μπορεί να διακινηθεί δυτικά του Β/Σ Κομοτηνής προς το 

ΕΣΜΦΑ (αέριο που εισέρχεται μέσω του ΜΣΣ Κήπων ή μέσω οποιουδήποτε άλλου νέου 

σημείου Εισόδου στον Βορειοανατολικό κλάδο) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4,3 

mNm3/ημέρα, έως την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης Κήπων και τα 8,16 

mNm3/ημέρα μετά την εγκατάσταση του σταθμού αυτού, προκειμένου να μην παραβιάζεται η 

υδραυλική ευστάθεια στον κλάδο υψηλής πίεσης διαμέτρου 24” (Β/Σ Καρπερή - Β/Σ Κομοτηνή). 

Λαμβάνοντας ως προηγουμένως, υπόψη ότι η χρήση της τεχνικής δυναμικότητας του σημείου 

Εισόδου Σιδηροκάστρου, όσον αφορά στη δέσμευση δυναμικότητας, βρίσκεται πάνω από το 

90% και επιπλέον η δυναμικότητα αυτή έχει συμφωνηθεί με τον ανάντη διαχειριστή 

Bulgartransgaz, συνεπώς η τεχνική δυναμικότητα του σημείου αυτού (10,3 mNm3/ημέρα) θα 

πρέπει να θεωρείται αμετάβλητη, και υποθέτοντας ότι η δυναμικότητα του σημείου Εισόδου 
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Κήποι παραμένει στο επίπεδο προ της σύνδεσης με τον αγωγό ΤΑΡ (στα 4,3 mNm3/ημέρα), 

συμπεραίνεται ότι: 

Η συνολική ημερήσια ροή μέσω του σημείου Νέα Μεσημβρία / διασύνδεση με τον ΤΑΡ και 

κάθε άλλου νέου σημείου εισόδου βορείως της Νέας Μεσημβρίας δεν μπορεί να υπερβεί τα 

5,3 mNm3/ημέρα (= 19,9 - 10,3 - 4,3). Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, εφόσον 

απομειωθεί ισόποσα η δυναμικότητα του σημείου εισόδου Κήπων, από το όριο των 4,3 

mNm3/ημέρα. 

Η ημερήσια εξέλιξη της ταχύτητας στην πλευρά αναρρόφησης του σταθμού συμπίεσης της 

Αμπελιάς, όπως υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή, δεν υπερβαίνει τα 14 m/s. Η τιμή αυτή 

αποτελεί όριο για τις συνθήκες εισόδου στο σταθμό συμπίεσης, τη ροή μέσω του αγωγού 

υψηλής πίεσης διαμέτρου 30” (Νέα Μεσημβρία-Αμπελιά) και τέλος για το άθροισμα των ροών 

ανάντη του σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία. Η απαιτούμενη ισχύς συμπίεσης του 

σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά εκτιμάται, σε πρωταρχικό επίπεδο  , σε 18 MW. 

Σύμφωνα με την παραμετροποίηση, στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμού συμπιεστή στους 

Κήπους, η μέγιστη ωριαία ροή από την Ανατολή υπολογίζεται σε 340.000 Nm3 (ή 8,16 

mNm3/ημέρα). Η εκτιμώμενη ισχύς συμπίεσης στους Κήπους, για την παροχή αυτή, είναι 3,5 

MW. Επιπλέον, οι υδραυλικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς καταλήγουν στο ότι οι 

συνολικές ημερήσιες ροές από τα βόρεια και ανατολικά σημεία Εισόδου δεν μπορούν να 

υπερβούν τα 19,9 mNm3/ημέρα. 

Όσον αφορά την εκτίμηση της μέγιστης ημερήσιας ροής διαμέσου του κλάδου υψηλής πίεσης 

διαμέτρου 24” (Β/Σ Καρπερή – Β/Σ Κομοτηνή), παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν από την 

προσομοίωση ενός αγωγού με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Οι οριακές συνθήκες του 

προβλήματος συνίστανται στην μέγιστη πίεση λειτουργίας του κλάδου (66,4 barg) ως πίεσης 

εισόδου, και στα 46 barg ως πίεσης εξόδου (που προκύπτει από την πίεση εξόδου στο ΜΣΣ 

Σιδηροκάστρου ίση με 47,05 barg και την εκτιμώμενη πτώση πίεσης μεταξύ του ΜΣΣ 

Σιδηροκάστρου και του κόμβου Καρπερής). 

Οι υδραυλικοί περιορισμοί που περιγράφονται παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι 

δυνατή η ανακατανομή των ημερήσιων ροών μέσω των σημείων Εισόδου βορείως της Νέας 

Μεσημβρίας, εφόσον ικανοποιούν το ανωτέρω ανώτατο όριο για το άθροισμα των ημερήσιων 

ροών. 

Σημειώνεται ότι η άρση του περιορισμού των 19,9 mNm3/ημέρα για το άθροισμα των ροών 

από τα σημεία Εισόδου βορείως της Νέας Μεσημβρίας, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις 
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(διπλασιασμός αγωγού υψηλής πίεσης 606 χμ) που δεν προβλέπονται στην παρούσα Μελέτη 

Ανάπτυξης. 

B. Σενάρια φυσικής αντίστροφης ροής/εξαγωγές. 

Φυσικές ροές εξαγωγής ποσοτήτων μπορούν να πραγματοποιηθούν από το ΕΣΜΦΑ, είτε μέσω 

του υπάρχοντος σημείου εξόδου στο Σιδηρόκαστρο προς τη Βουλγαρία, είτε μέσω των νέων 

σημείων εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τον TAP. Παρακάτω παρουσιάζονται τρία 

διαφορετικά σενάρια αντίστροφης ροής/εξαγωγών.  Οι συνολικές φυσικές αντίστροφες 

ροές/εξαγωγές προς τις βόρειες γειτονικές χώρες ή συστήματα μεταφοράς (Βουλγαρία, Βόρεια 

Μακεδονία και TAP) θα είναι το άθροισμα των ροών σε αυτά τα τρία σενάρια αντίστροφης 

ροής/ εξαγωγών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 10 mNm3/ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη 

την αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας και τη λειτουργία του σταθμού 

συμπίεσης στην Αμπέλια· και οι δύο μπορούν να λειτουργούν αμφίδρομα, καθώς και τον 

σταθμό συμπίεσης στους Κήπους. 

 

Β.1 Μέσω του σημείου Εξόδου «Σιδηρόκαστρο» (ελάχιστη πίεση παράδοσης 38bar) 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του ΕΣMΦΑ για την περίπτωση φυσικής αντίστροφης 

ροής προς τη Βουλγαρία μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου (εξαγωγή ποσοτήτων) παρουσιάζονται 

παρακάτω. Η ανάλυση διεξάγεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

- Τα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ (Σημεία Εισόδου Κήπων και Αγ. Τριάδας) θεωρείται ότι 

λειτουργούν στην τεχνική τους δυναμικότητα: 

 Ημερήσια ροή μέσω του ΜΣΣ Κήπων: 4,3 mNm3/ημέρα 

 Ημερήσια ροή επαναεριοποιημένης ποσότητας ΥΦΑ: 19,15 mNm3/ημέρα 

- Η ημερήσια εισαγωγή μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου θεωρείται μηδενική. Η ζήτηση της 

ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου διαμορφώνεται ανάλογα. 

Η αντίστροφη ροή προς τη Βουλγαρία καθορίζει τις απαραίτητες επενδύσεις στο Σύστημα 

Μεταφοράς για την επίτευξη της υδραυλικής σταθερότητας του δικτύου. 

Τα αποτελέσματα για δύο διαφορετικά σενάρια διαμόρφωσης του Συστήματος παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

Περίπτωση Ι: Υφιστάμενη διαμόρφωση του Συστήματος 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν νέες επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς, η συνολική 

ημερήσια ποσότητα που μπορεί να παραδοθεί φυσικά στο Σημείο Εξόδου Σιδηρόκαστρο 
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υπολογίζεται σε 5,7 mNm3/ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει ανάγκη για λειτουργία 

του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία σε αντίστροφη λειτουργία. 

Στο εξεταζόμενο σενάριο, η πίεση παράδοσης στο σημείο Εξόδου Σιδηρόκαστρο ικανοποιεί το 

επίπεδο ελάχιστης πίεσης πού είναι ίσο με 38 barg. Η περαιτέρω αύξηση της ποσότητας που 

παραδίδεται στο Σιδηρόκαστρο προς τη Βουλγαρία μειώνει το επίπεδο πίεσης στο σημείο 

Εξόδου Σιδηροκάστρου κάτω από τα 38 barg. 

Επιπλέον, η εξέταση της επίδρασης της εισερχόμενης ροής μέσω του νέου σημείου σύνδεσης 

με τον ΤΑΡ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και σε αυτή την περίπτωση ικανοποιείται το ελάχιστο 

όριο των 38 barg για την πίεση παράδοσης στο σημείο Εξόδου Σιδηρόκαστρο. 

 

Περίπτωση ΙΙ: Ολοκλήρωση των έργων για την άρση των περιορισμών, όπως 

περιλαμβάνονται στην τριετή περίοδο ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης 2020-2029 

και συγκεκριμένα η αναβάθμιση του σταθμού συμπίεσης Νέας Μεσημβρίας, η λειτουργία 

του σταθμού συμπίεσης στην Αμπελιά (και οι δύο με δυνατότητα να λειτουργούν και σε 

αντίστροφη λειτουργία) και η λειτουργία ενός σταθμού συμπίεσης στους Κήπους. 

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των παραπάνω έργων, ημερήσια ποσότητα ίση με το μέγιστο όριο 

της συνολικής φυσικής αντίστροφης ροής προς τις βόρειες γειτονικές χώρες (10 mNm3/ημέρα) 

μπορεί να παραδοθεί (εξαγωγή ποσότητας) στο σημείο Εξόδου «Σιδηρόκαστρο» (δηλαδή 

επιτυγχάνεται πλήρης αντιστροφή της ροής). Το ελάχιστο επίπεδο πίεσης (38 barg) στο σημείο 

Εξόδου Σιδηρόκαστρο θα επιτευχθεί με τη λειτουργία των σταθμών συμπίεσης σε Κήπους και 

Αμπελιά (ο τελευταίος σε αντίστροφη λειτουργία). 

Σημειώνεται, ότι ο σταθμός συμπίεσης στους Κήπους απαιτείται εάν υπάρχει εισερχόμενη ροή 

από τους Κήπους (ή οποιοδήποτε άλλο σημείο Εισόδου στον ίδιο κλάδο) προς την Καρπερή 

(δηλαδή η κατεύθυνση ροής στην στον κλάδο Κήποι-Καρπερή είναι από την Ανατολή προς τη 

Δύση), και το μέγεθός του εξαρτάται από το μέγεθος της ροής. 

Β.2 Φυσική αντίστροφη ροή (εξαγωγές) επιπέδου 10 mil. mNm3/ημέρα προς τον ΤΑΡ, 

μέσω του σημείου διασύνδεσης Νέας Μεσημβρίας  

Προκειμένου να είναι εφικτή η προσφορά προϊόντων αδιάλειπτης δυναμικότητας στην 

κατεύθυνση αντίστροφης ροής στο Σημείο Διασύνδεσης Νέας Μεσημβρίας του ΕΣΜΦΑ με τον 

ΤΑΡ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα φυσικής αντίστροφης ροής αερίου από το 

ΕΣΜΦΑ προς τον αγωγό ΤΑΡ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται να εγκατασταθεί ένας σταθμός 
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συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία. Ο παραπάνω σταθμός συμπίεσης θα δώσει τη δυνατότητα 

ροής φυσικού αερίου από τα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ (π.χ. Ρεβυθούσα), στην Αλβανία, την 

Ιταλία ή και προς τον αγωγό IGB μέσω του TAP. 

Η εκτίμηση του σταθμού συμπίεσης στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας, προκειμένου να είναι 

εφικτή η φυσική αντίστροφη ροή από το ΕΣΜΦΑ προς τον αγωγό ΤΑΡ, εξετάζεται μέσω της 

υδραυλικής προσομοίωσης του Συστήματος Μεταφοράς. 

Η μέγιστη φυσική αντίστροφη ροή από το ΕΣΜΦΑ προς τον TAP θεωρείται ίση με 10 

mNm3/ημέρα (ή 416,7 kNm3/h), ίση με το όριο των φυσικών αντίστροφων ροών/εξαγωγές προς 

τις βόρειες γειτονικές χώρες. Η ροή αυτή προσομοιώνεται ως νέο σημείο εξόδου στην περιοχή 

της Νέας Μεσημβρίας και προστίθεται στο υιοθετούμενο σενάριο ζήτησης. 

Ο εξεταζόμενος σταθμός συμπίεσης βρίσκεται κατάντη (σε συνέχεια) του υφιστάμενου 

σταθμού συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ (93 

barg), ορίζεται ως οριακή συνθήκη για την πίεση εξόδου του εν λόγω σταθμού συμπίεσης και η 

εκτιμώμενη απαιτούμενη ισχύς συμπίεσης είναι περίπου 6 MW. 

Β.3 Τροφοδοσία Βόρειας Μακεδονίας 

Η υδραυλική συμπεριφορά του Συστήματος Μεταφοράς εξετάστηκε για την προβλεπόμενη 

μέγιστη ημερήσια κατανάλωση του έτους 2030, όπως προκύπτει από το υψηλό σενάριο 

ζήτησης. 

Η ημερήσια τροφοδοσία της Βόρειας Μακεδονίας (~ 1,37 mNm3/ημέρα) μέσω αγωγού υψηλής 

πίεσης συνδεδεμένου με το Σύστημα Μεταφοράς στην περιοχή της Νέας Μεσημβρίας, 

προστίθεται στην ημερήσια μέγιστη κατανάλωση των 37,6 mNm3/ημέρα της εγχώριας αγοράς 

και διαμορφώνει την μέγιστη διακινούμενη ποσότητα φυσικού αερίου στα 38,9 mNm3/ημέρα. 

Θεωρώντας αμετάβλητη την ημερήσια εισροή μέσω των σημείων εισόδου μέσω αγωγών ς, η 

ποσότητα για τη Βόρεια Μακεδονία θεωρείται ότι εισέρχεται στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω 

του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ αυξάνοντας την αντίστοιχη ημερήσια εισροή σε ~ 19,0 mNm3/ημέρα 

(θεωρείται εισροή 19,9 mNm3/ημέρα από τα σημεία εισόδου αγωγών). 

Η προσθήκη της ημερήσιας τροφοδοσίας της Βόρειας Μακεδονίας δημιουργεί ευνοϊκές 

υδραυλικές συνθήκες φόρτισης για το Σύστημα Μεταφοράς σε σύγκριση με το εξεταζόμενο 

σενάριο μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης για την εγχώρια αγορά, καθώς μειώνει ισόποσα τη 

ροή στον αγωγό υψηλής πίεσης διαμέτρου 30" κατάντη του σταθμού συμπίεσης Νέας 
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Μεσημβρίας. Επομένως, η υδραυλική συμπεριφορά του συστήματος είναι επαρκής για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

B.4 Τροφοδοσία αγωγού IGB 

Οι δυσμενέστερες υδραυλικές συνθήκες, όσον αφορά στο επίπεδο της πίεσης, για την 

τροφοδοσία του αγωγού IGB μέσω του ΕΣΜΦΑ αφορούν σε περιπτώσεις ροής από την Δύση 

προς την Ανατολή στον αγωγό υψηλής πίεσης 24" (από το Β/Σ Καρπερής προς το Β/Σ 

Κομοτηνής). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον παραπάνω κλάδο, έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση μίας 

ακόμη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 650 MW, στην περιοχή της Κομοτηνής (εκτός της 

υπάρχουσας), η υδραυλική προσομοίωση του Συστήματος εκτιμά την ελάχιστη πίεση στον 

κόμβο Κομοτηνής στο επίπεδο 28 barg για παροχή 10,000 Nm3/h προς τον IGB. 

Αύξηση του επιπέδου πίεσης παράδοσης και της αντίστοιχης ροής τροφοδοσίας, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση του σταθμού συμπίεσης στους Κήπους και την παροχή 

υπηρεσιών μεταφοράς αερίου σε συζευγμένα σημεία (point to point) (από το σημείο εισόδου 

Κήπων ή/και από το προγραμματιζόμενο σημείο εισόδου FSRU Αλεξανδρούπολης στην είσοδο 

του IGB). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
Μετά από τη μελέτη προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκε για τις ροές που προβλέπονται για 

το υψηλό σενάριο του έτους 2030, δεν προκύπτουν έργα για την ενίσχυση του συστήματος 

επιπλέον από εκείνα που προβλέπονται ήδη στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-

2029 (απόφαση ΡΑΕ 755/2020). 


