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Ευρωπαϊκή στρατηγική (I/II)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με μια 
«στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 
μεθανίου» COM (2020)663

 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη ΣυμφωνίαCOM (2019)640

Οι δεσμεύσεις:

• Απανθρακοποίηση το 2030, Κλιματικός στόχος
• Κλιματική ουδετερότητα το 2050
• 2021: αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας αερίων εκπομπών
Στον τομέα της ενέργειας- δράσεις: ΥΦΑ συμπεριλαμβάνεται

• 2021: Αναθεώρηση της Οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων και του Διευρωπαϊκού δικτύου-
Κανονισμός μεταφορών

• 2021: Η Επιτροπή θα προτείνει αυστηρότερα πρότυπα για τις 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από οχήματα με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης την 
αναθεώρηση, έως τον Ιούνιο του 2021, της νομοθεσίας σχετικά με 
τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων και 
των ημιφορτηγών, ώστε να εξασφαλιστεί η σαφής μετάβαση, από 
το 2025 και μετά, προς τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών



Ευρωπαϊκή στρατηγική (II/II)

Οι δεσμεύσεις:

• ΕΕ θα προτείνει νομοθεσία στον τομέα της ενέργειας για 
την εξάλειψη της συχνής εξαέρωσης των δικτύων καθώς 
και της καύσης των απαερίων σε πυρσό, 

• Προτεραιότητα της Ε Επιτροπής : υιοθέτηση ενός 
λεπτομερούς προτύπου για την διαδικασία καύσης 
απαερίων στον πυρσό περιβαλλοντικά αποδοτικής, με 
στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών μεθανίου και 
των εκπομπών ατελούς καύσης

Για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής 
οικονομίας, είναι αναγκαία η πλήρης κινητοποίηση της 
βιομηχανίας

Η ΕΕ θα επιταχύνει την παραγωγή και την διανομή 
βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές



Ευρωπαϊκό πλαίσιο
• Κανονισμός(EE) 2019/1242 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό 
προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων
επαγγελματικών οχημάτων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 595/2009 και (ΕΕ) 2018/956 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου σε εφαρμογή 
Αύγουστος 2019

• ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων –ενσωμάτωση Νοέμβριος 2016- σε αναθεώρηση 
σε Κανονισμό με πολύ αυστηρότερες απαιτήσεις για όλες τις μεταφορές 
(εντός 2021)

• θέσπιση ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε θείο-Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός (IMO Code International Code for Ships using Gases and 
other Low Flashpoint Fuels –"the IGF Code") into force January 2020, 
limit for sulphur in fuel used on board ships

• Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που 
αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους 
και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά 
κινητά μηχανήματα, σε εφαρμογή Ιανουάριος 2017 Rail locomotives



CNG / LNG καύσιμο στις οδικές μεταφορές

• Μείωση όγκου: CNG ~250 φορές

LNG ~600 φορές

LNG

CNG

CNG: Μικρά οχήματα / φορτηγά LNG: φορτηγά βαρέως τύπου

• Συνθήκες: CNG -> υψηλή πίεση

LNG χαμηλή θερμοκρασία (< - 160 ⁰C)



ΥΦΑ-ΥΒΑ (Liquefied NG-Liquefied BioG)
Δραστική μείωση εκπομπών αερίων ρύπων 

ΕΕ πρόταση: οι εκπομπές των βαρέως τύπου οχημάτων πρέπει να μειωθούν 
κατά 15% έως το 2025 και κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030 από τα 
επίπεδα του 2019.

Τα οχήματα βαρέως τύπου- φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν εκπέμπουν 
σήμερα το 5% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ.

ΥΦΑ (LNG) και Υγροποιημένο βιοαέριο (LBG) είναι ανταγωνιστικά 
εναλλακτικά καύσιμα για τον τομέα των μεταφορών και μειώνουν δραστικά 
το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια αζώτου και εκμηδενίζουν τα σωματίδια.

Με την χρήση ΥΦΑ (LNG) τα βαρέως τύπου οχήματα έχουν 15% 
χαμηλότερες εκπομπές από ότι με ντίζελ

Με χρήση Υγροποιημένου βιοαερίου (LBG) η μείωση είναι 85%!



ΥΦΑ (Liquefied Natural Gas)
Δραστική μείωση εκπομπών αερίων ρύπων 



Υγροποιητής

CNG

Δίκτυο Μεταφοράς

Δίκτυο Διανομής

Συμπιεστής

Ρυθμιστής πίεσης

Αγωγός αερίου

Δεξαμενή σταθμού 
LNG

LNG

LNG Δεξαμενή type C

LNGLNG CNG

εφοδιαστική αλυσίδα



LNG οδικές μεταφορές-έργο ΔΕΣΦΑ 

• Ένας Πιλοτικός Σταθμός Πλήρωσης 

Βυτιοφόρων πρόκειται να κατασκευαστεί 

στο Σταθμό LNG της Ρεβυθούσας

• Χρόνος πλήρωσης 1 h

• Χρόνος πλήρωσης με θαλάσσια μεταφορά 

1h.50’

• Απόσταση από προβλήτα φόρτωσης 2,5 

nm

TLS

• Όγκος δεξαμενής βυτιοφόρου: 50 m3 ωφέλιμος ~45 m3 ισοδύναμος με 
~27.000 lt πετρελαίου 

• Κόστος υπηρεσίας: ~ 500 € (benchmarking)

• Σε λειτουργία: Δεκέμβριος 2021

• Παρούσα φάση: έναρξη έργου μελετοκατασκευής



Στην Ευρώπη σήμερα

• 120 σταθμοί LNG σε 15 χώρες     

• >2.500 σταθμοί CNG σε σχεδόν όλες τις χώρες

• έγχυση βιοαερίου στο Φ.Α. καύσιμο οχημάτων

• 9 κατασκευαστές προτείνουν επιβατικά οχήματα CNG και αντιστοίχως, 

επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία και φορτηγά

• 3 κατασκευαστές προτείνουν φορτηγά LNG

• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Blue Corridors 2013-17 για χρήση LNG στις μεταφορές:

 100 βαρέως τύπου φορτηγά

 >32*10^6 Km

 >115.000 γεμίσματα

37  E 31  I 27  F 

26  NL 13  GB

1240 Ι 850 D

180  S, CZ >100  5 χώρες

50% NL 25%  D, CH 15% F



EU Blue Corridors



EU Blue Corridors

 Μεγάλης κλίμακας έργο
 Απόδειξη ότι το ΥΦΑ (LNG) ένα πραγματικά εναλλακτικό καύσιμο για 

μεσαίες και μεγάλες διαδρομές που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά 
στην αρχή, και μελλοντικά θα αντικαταστήσει το ντίζελ 
o 27 εταίροι από 11 χώρες
o 100 οχήματα βαρέως τύπου, καύσιμο ΥΦΑ
o 14 νέοι σταθμοί φόρτωσης ΥΦΑ
o Συνολική επένδυση 14.33 M€
o ΕΚ χρηματοδότηση  7.96 M€
o 4 έτη

Αποτελέσματα-στόχοι
 Αντικατάσταση των καυσίμων με ΥΦΑ
 Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου
 Ανάπτυξη της αγοράς των οχημάτων ΥΦΑ
 Αύξηση της αποδοτικότητας των μηχανών φ.α. στα επίπεδα εκείνων του 

ντίζελ
 Επίπεδο εκπομπών Euro VI
 Φόρτωσης των σταθμών με ΥΦΑ από βυτιοφόρα ΥΦΑ
 Άρση των περιορισμών στην χρήση ΥΦΑ για μεσαίες και μεγάλες 

διαδρομές μεταφορών 



Στην Ευρώπη σήμερα



ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE για την ανάπτυξη υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων 

 ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2017)
για την ανάπτυξη της αγοράς Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων 
στον τομέα των Μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών 
υποδομών

7. ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ME LNG ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 
ΔΕΔ-Μ
Εγκαταστάσεις LNG σε θαλάσιους λιμένες

 Λιμάνι Πειραιά (1) 2020
 Λιμάνι Πάτρας (1) 2020
 Λιμάνι Ηγουμενίτσας (1) 2025
 Λιμάνι Θεσσαλονίκης (1) 2025
 Λιμάνι Ηρακλείου (1) 2025

 ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΑ (2017-2022)
 Λιμάνι Πειραιά και Λιμάνι Πάτρας έως 31/12/2021
 πρόγραμμα χρηματοδότησης POSEIDON MED II
 Λιμάνι Πάτρας 3000m3 LNG για ναυτιλιακό καύσιμο / αστικό δίκτυο ή 

ως καύσιμο για βιομηχανία



Συνέργειες – Η περίπτωση της Πάτρας

 Δορυφορικός σταθμός LNG για:

o Τροφοδοσία πλοίων

o Τροφοδοσία βυτιοφόρων (και οχημάτων)

o Τροφοδοσία δικτύου διανομής

TLS

Bunker vessel 
unloading

Αεριοποίηση

Οι συνέργειες κάνουν δυνατή την εξάπλωση του 

δικτύου διανομής LNG για χρήση στις μεταφορές



ΥΦΑ ναυτιλιακό καύσιμο

 Από τον Ιανουάριο 2020 θέσπιση ανώτατου ορίου περιεκτικότητας σε 
θείο (μικρότερο από 0.50% m/m ) στις εκτός ελέγχου εκπομπών 
περιοχές (Emission Control areas) -Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(IMO Code) 

 3 διαφορετικές λύσεις :

• Πετρέλαιο πολύ χαμηλού θείου

• Scrubbers

• Εναλλακτικό καύσιμο δηλ. ΥΦΑ (LNG)



ΥΦΑ ναυτιλιακό καύσιμο

Μείωση του λειτουργικού κόστους
 Το 2018 ήταν έτος-ορόσημο για την επέκταση του LNG ως βασικού 
καυσίμου στη ναυτιλία
Συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς στόχους του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού
 Οι κατασκευαστές πλοίων δηλώνουν έτοιμοι για την εγκατάσταση 
καύσιμου ΥΦΑ σε διαφόρους τύπους πλοίων
Το 2021 13% των νεότευκτων πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ- κατακτά μέρος της 
αγοράς
Άμεση μείωση έως 21% (σε επίπεδο ανάλυσης κύκλου ζωής) συγκριτικά με 
τα πετρελαιοειδή ναυτιλιακά καύσιμα 
Η σταδιακή παραγωγή Υγροποιημένου βιοαερίου (bio-LNG) και κατόπιν του 
συνθετικού ΥΦΑ (synthetic LNG) θα επιτύχουν απανθρακοποίηση της 
ναυτιλίας και θα ικανοποιούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού του 2050
2021: 175 πλοία σε λειτουργία και 203 πλοία σε παραγγελία (πηγή 
SEALNG)
Είναι διαθέσιμο σε ανταγωνιστικές τιμές 
Υπάρχουν οι υποδομές ανεφοδιασμού (LNG bunkering) στην Ευρώπη 
λιμάνι Rotterdam, λιμάνι Amsterdam, λιμάνι Zeebrugge και λιμάνι Barcelona



ΥΦΑ καύσιμο - συμπεράσματα

 Σημαντικά μειωμένες τιμές των ρυπογόνων εκπομπών (SOx, NOx, PM, …)
 Μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (CO2)
 Είναι η λύση για τις Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών (Low Emission Zones LEZ) 

και για τις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (Emission Control Areas ECA)
 Ικανοποιεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για απανθρακοποίηση της ΕΕ 

και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
 Είναι διαθέσιμο σε ανταγωνιστικές τιμές
 Υπάρχουν οι υποδομές ανεφοδιασμού και διανομής με δυναμική για 

περαιτέρω ανάπτυξη
 Υπάρχει διαρκώς αναπτυσσόμενη βιομηχανία εξοπλισμού, οχημάτων και 

μηχανών
 Νέες εξελίξεις με το Υγροποιημένο βιοαέριο και το συνθετικό ΥΦΑ που 

ικανοποιούν τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

v.gouriotou@desfa.gr


