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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως αντικείμενο την ανάλυση ενδιαφερομένων 

μερών σχετικά με μία εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ στην Ελλάδα. Κύριος 
σκοπός της εργασίας είναι να εντοπιστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα ενδιαφέροντα, οι 
στόχοι και οι ενέργειές τους, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός τέτοιου έργου στην Ελλάδα. 

Αρχικά, γίνεται εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με την αγορά του ΥΦΑ 
ως ναυτιλιακό καύσιμο. Αναλύονται η χρήση του ΥΦΑ στη ναυτιλία, το δίκτυο και η αλυσίδα 
αξίας αυτού, οι εμπλεκόμενοι σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα 
πλεονεκτήματα του ΥΦΑ σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Γίνεται ειδική αναφορά στις 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας και τους παράγοντες ανάπτυξης αυτού του είδους 
εγκαταστάσεων, στα είδη των τερματικών σταθμών, στις λειτουργίες τους και στις μεθόδους 
ανεφοδιασμού πλοίων. Ακόμα, εξετάζεται μακροσκοπικά η αγορά ΥΦΑ στην Ελλάδα σήμερα 
και παρουσιάζονται παραδείγματα εγκαταστάσεων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Επίσης, εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται αναφορικά με την ανάλυση 
ενδιαφερομένων μερών, τη γενική της χρήση και εφαρμογή. Παρουσιάζονται, η ανάπτυξη της 
μεθόδου, οι στόχοι και τα ζητούμενα αποτελέσματα και οι τομείς εφαρμογής αυτής. 
Επιπλέον, αναλύονται οι θεωρητικές και πρακτικές μέθοδοι εφαρμογής της ανάλυσης, αλλά 
και τα σύγχρονα εργαλεία που διευκολύνουν τη διενέργεια της ανάλυσης, τόσο για τον 
εντοπισμό των ενδιαφερομένων και των ενδιαφερόντων, των στόχων ή των ενεργειών τους, 
όσο και για τη διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ενδιαφερομένων.  

Αφού ολοκληρωθεί η βιβλιογραφική επισκόπηση, ακολουθεί η διενέργεια της ανάλυσης 
των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την εγκατάσταση ΥΦΑ στην Ελλάδα. Αρχικά, 
παρουσιάζεται συνοπτικά μία ενδεικτική αλυσίδα αξίας ΥΦΑ, προσαρμοσμένη στα ελληνικά 
δεδομένα. Ακολούθως, γίνεται η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και η ανάλυση αγοράς, 
μέσω των οποίων εντοπίζονται τα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη στην περίπτωση που 
εξετάζεται και παρουσιάζεται ο ρόλος τους. Μέσω των παραπάνω αναλύσεων, 
προσδιορίζονται τα ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες καθώς και οι ενέργειες και οι απαιτήσεις 

των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία αποτυπώνονται σε πίνακες και συγκεκριμένα 
εντοπίζονται είτε μέσω των νόμων είτε μέσω των απόψεων και των θέσεων που εκφράζονται 
σχετικά με εγκαταστάσεις υπό σχεδιασμό ή ως πρώιμη ιδέα, κυρίως στην Ελλάδα.  

Ακόμα, γίνεται αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών, οι 
οποίες εντοπίζονται είτε από τις τυπικές διαδικασίες και ενέργειες είτε από τα ενδιαφέροντα, 
τις προσδοκίες και τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων. Αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία, 

σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ των ενδιαφερομένων και τη μέθοδο ανάλυσης κοινωνικού 
δικτύου, και κατόπιν χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο λογισμικό για τη γραφική αποτύπωση 
των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και για την απαιτούμενη ανάλυση των δεδομένων 
του κοινωνικού δικτύου, ώστε να γίνει ο προσδιορισμός της ισχύος των ενδιαφερομένων 
μερών και του βαθμού που επηρεάζουν ή επηρεάζονται. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία, όπως ο 
ρόλος και οι ενέργειες ή οι θέσεις των ενδιαφερομένων που εντοπίστηκαν. Γίνεται αναφορά 
στο κοινωνικό δίκτυο και αναφέρονται γενικές μέθοδοι αντιμετώπισης και διαχείρισης των 
ενδιαφερομένων, ανάλογα της ισχύος τους και των θέσεων που υποστηρίζουν. Ακόμα, 
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αποτυπώνονται τα κύρια βήματα της τυπικής - νομικής διαδικασία που ακολουθείται για την 
ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου και επιπλέον ορίζονται κάποια κύρια βήματα για ανάλυση 
ενδιαφερομένων μερών σε παρόμοιες εγκαταστάσεις, με βάση την ανάλυση που έγινε στην 
εργασία, με σκοπό να γενικευτεί για παρόμοιες περιπτώσεις. 
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SUMMARY 

 
The purpose of this thesis is the stakeholders analysis regarding a LNG ship refueling 

facility in Greece. The main aim of the project is to identify the stakeholders, their interests, 

goals and actions, at all stages of developing such a project in Greece. 

Initially, there is an extensive bibliographical review of the LNG market as marine fuel. It is 

analyzed the use of LNG in shipping, the network and its value chain, involved at each stage 

of the supply chain, and the advantages of LNG over conventional fuels. Special reference is 

made to small-scale LNG facilities and the development factors of this type of plant, types of 

terminals, their functions and methods of ship refueling. Moreover, the LNG market in 

Greece is being examined at a glance today and examples of installations from other 

European countries are presented. 

An extensive bibliographical review is also made of stakeholder analysis, its general use 

and application. It is taken into consideration the development of the method, the objectives 

and desired results and the areas of application. In addition, the theoretical and practical 

methods of applying the analysis are analyzed, as well as modern tools that facilitate the 

analysis, both in identifying stakeholders and their interests, goals or actions, and in 

exploring the relationships that develop. among the stakeholders. 

After the bibliographical review haw been completed, a stakeholders analysis of the LNG 

facility in Greece is followed. Initially, an indicative LNG value chain, adapted to the Greek 

data, is presented briefly. The legislative framework and market analysis are then analyzed 

to identify the main stakeholders in which their role is examined and presented. The above 

analyses identify the interests, expectations, and actions and requirements of the 

stakeholders, which are plotted and specifically identified either through the laws or through 

the views and positions expressed in relation to facilities under design or as an early idea, 

especially in Greece. 

It also captures the relationships between key stakeholders, which are identified either by 

formal procedures and actions or by stakeholders' interests, expectations and concerns. 

Some general information about the links between stakeholders and the social network 

analysis method is provided, and then an appropriate software is used to graphically 

represent the relationships between the stakeholders and the required analysis of the social 

network data to determine the power of the parties concerned and the extent to which they 

are or are affected. 

Finally, the conclusions drawn from the work are presented, such as the role and actions 

or positions of the stakeholders identified. Reference is made to the social network and 

general methods of dealing with and managing stakeholders, depending on their power and 

the positions they support. The main steps of the formal legal process followed for the 

development of such a project are also outlined, and some key steps for stakeholder analysis 

in similar installations, based on the analysis performed in the work, are outlined in order to 

generalize to similar cases.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην ποντοπόρο 

ναυτιλία αυξάνεται με σημαντικό ρυθμό, μέσω της διαρκούς ναυπήγησης περισσότερων 
πλοίων που ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ και μέσω της μετατροπής υφιστάμενων, ώστε να 
καταναλώνουν ΥΦΑ. Κύριος παράγοντας αυτής της ανάπτυξης είναι οι λιγότερο σημαντικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΦΑ σε σχέση με τα αποστάγματα πετρελαίου και η 
δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων με κατάληψη μικρού όγκου. Ωστόσο, οι 
διαθέσιμες εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, τόσο στην Ευρώπη όσο και 
παγκοσμίως δεν κρίνονται επαρκείς σε πλήθος, ώστε να θεωρείται ένα δίκτυο που 
προσφέρει άμεσα και σε σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, θέσεις για ανεφοδιασμό.  

Στην Ελλάδα, επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. 
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Poseidon Μed II», μελετάται η δημιουργία 
σχετικών εγκαταστάσεων σε κάποιους ελληνικούς λιμένες, με τα πιο ανεπτυγμένα σχέδια να 
εντοπίζονται στους λιμένες της Πάτρας και του Ηρακλείου, ενώ επίσης ανεξαρτήτως του 
προγράμματος υπάρχει σχεδιασμός και για το λιμένα του Βόλου. Η μόνη εγκατάσταση στην 
οποία εισάγεται ΥΦΑ στην Ελλάδα, είναι η εγκατάσταση στη νήσο Ρεβυθούσα, μέσω του 
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), για λογαριασμό των 
κατόχων άδειας προμήθειας φυσικού αερίου. 

Λόγω της συνεχούς αύξησης της ζήτησης για ναυτιλιακό καύσιμο ΥΦΑ, έχει αρχίσει να 
εξετάζεται η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού, στον ελληνικό χώρο. Η 
θετική διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΥΦΑ και οι προσπάθειες προώθησης 
της χρήση του, όπως και οι περιορισμοί αέριων ρύπων στα πλοία, από το Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό, είναι παράγοντες που καθιστούν τη δημιουργία εγκαταστάσεων, βιώσιμη και 
απαραίτητη τα επόμενα χρόνια. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διενέργεια της ανάλυσης 
ενδιαφερομένων μερών, για εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ στην Ελλάδα. Η 
ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, είναι μία μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται από 
οργανισμούς και επιχειρήσεις, για τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων ατόμων, κοινωνικών 
ομάδων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αναφορικά με ένα έργο, μία επένδυση ή 
οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει και να επηρεαστεί από ποικίλους 
ενδιαφερομένους. Στην παρούσα περίπτωση, η εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με 
ΥΦΑ, είναι ένα έργο - μία επένδυση μεγάλης κλίμακας με εθνική και διεθνή σημασία, και 
βέβαια σχετίζεται με αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη. Αρχικά στην εργασία περιλαμβάνονται, η 
αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο και η 
βιβλιογραφική επισκόπηση για την παρουσίαση της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών, την 
ανάπτυξη αυτής και τη γενική εφαρμογή.  
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Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι η αναγνώριση των κύριων ενδιαφερομένων μερών 
σχετικά με μία εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ στην Ελλάδα, στα διάφορα 
στάδια όπως ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, 
σκοπός είναι να προσδιοριστούν τα ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες, οι στόχοι και οι ανησυχίες 

των ενδιαφερομένων μερών, όπως και να εντοπιστούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
τους. Αναλυτικότερα, ο στόχος είναι να διακριθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη στα διάφορα 
στάδια του έργου και τι αυτά απαιτούν ή τι ενέργειες κάνουν, πως επηρεάζουν και πως 
επηρεάζονται και επιπλέον να προσδιοριστεί ο βαθμός ισχύος κάθε μέρους. Τέλος, άλλος 
ένας σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών, στις διάφορες φάσεις του έργου και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Μέσω της 
ανάλυσης κοινωνικού δικτύου, διακρίνεται το «βάρος» των σχέσεων, δηλαδή ο βαθμός που 
προσδιορίζει την ισχύ αυτών των σχέσεων ή της μεταξύ τους επικοινωνίας, και διακρίνεται ο 
ρόλος του κάθε ενδιαφερομένου μέρους και η κεντρική ή μη θέση αυτού στο κοινωνικό 
δίκτυο, δηλαδή ο βαθμός που είναι σημαντικό το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, στην 
εξεταζόμενη φάση. 

Η παρούσα εργασία, αφορά από τη μία πλευρά τους ιδιωτικούς φορείς που θα 
μπορούσαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία ανάπτυξης μίας εγκατάστασης (π.χ. 
Επιχειρήσεις ενέργειας ή φυσικού αερίου, Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.), καθώς γίνεται μία 
προσπάθεια οργάνωσης και ταξινόμησης των απαιτούμενων ενεργειών σχετικά με τις 
αδειοδοτήσεις, αφενός αναφορικά με την αγορά του φυσικού αερίου και αφετέρου σχετικά με 
τις εγκαταστάσεις, τις αδειοδοτήσεις αναφορικά με την κατασκευή και εγκατάσταση της 
σχετικής δραστηριότητας, και τις περιβαλλοντικές και λειτουργικές απαιτήσεις, μέσω της 
ανάλυσης νομοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, η εργασία, αφορά και τους Δημόσιους φορείς, 

που σχετίζονται με τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις, από το 
σχεδιασμό μέχρι τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης 
των αρμοδιοτήτων και ενεργειών του κάθε φορέα και της κάθε υπηρεσίας, κυρίως μέσα από 
την ανάλυση νομοθεσίας. Τέλος, η εργασία αφορά κάθε άλλο θεσμικό ή μη φορέα και άτομα, 
τα οποία μπορούν να κατανοήσουν βασικά θέματα και έννοιες σχετικά με το ΥΦΑ, ειδικά ως 
ναυτιλιακό καύσιμο, να κατανοήσουν τη χρήση και οφέλη της ανάλυσης ενδιαφερομένων 
μερών και βέβαια διαμορφώσουν άποψη σχετικά με την κατασκευή μίας εγκατάστασης στην 
Ελλάδα και πως επηρεάζονται ή επηρεάζουν το έργο, σε όλες τις φάσεις του, οι διάφοροι 
εμπλεκόμενοι φορείς. 

 

1.2. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο 2ο Κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με το ΥΦΑ, 
ειδικότερα αναλύονται η χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, το δίκτυο και η αλυσίδα 
αξίας αυτού, οι εμπλεκόμενοι σε κάθε στάδιο και τα πλεονεκτήματα, σε σχέση με το 
πετρέλαιο. Γίνεται ειδική αναφορά στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας και τους 
παράγοντες ανάπτυξης αυτών, στα είδη των τερματικών σταθμών και στις μεθόδους 
ανεφοδιασμού πλοίων. Επίσης, γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την 
αγορά του ΥΦΑ στην Ελλάδα και παρουσιάζονται παραδείγματα εγκαταστάσεων σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 
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Στο 3ο Κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τον τομέα 
της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών. Παρουσιάζονται συνοπτικά η ανάπτυξη της μεθόδου, 
οι στόχοι και τα ζητούμενα αποτελέσματα και οι τομείς εφαρμογής αυτής. Επιπλέον, 
αναλύονται οι θεωρητικές και οι πρακτικές μέθοδοι εφαρμογής της ανάλυσης και 
παρουσιάζονται τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα, τα οποία 

διευκολύνουν την εφαρμογή και βελτιώνουν την ακρίβεια της ανάλυσης. 
Στο 4ο Κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται ο εντοπισμός των ενδιαφερομένων μερών. Αρχικά, 

παρουσιάζεται περιληπτικά η αλυσίδα αξίας για μία εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με 
ΥΦΑ, στην Ελλάδα. Ακολούθως, γίνεται η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και η ανάλυση 
αγοράς, μέσω των οποίων εντοπίζονται τα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη στην περίπτωση 
που εξετάζουμε και προσδιορίζεται ο ρόλος και οι ενέργειες του καθενός. Μέσω των 
παραπάνω αναλύσεων, γίνεται και ο προσδιορισμός των ενδιαφερόντων, στόχων, 

ανησυχιών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία αποτυπώνονται σε 
πίνακες και προσδιορίζονται είτε μέσα από νόμους είτε μέσα από απόψεις και γνώμες που 
εκφράζουν, σχετικά με εγκαταστάσεις υπό σχεδιασμό ή σαν πρώιμη ιδέα, στην Ελλάδα 
κυρίως. Τέλος, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται και η αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ των 
βασικών ενδιαφερομένων μερών. Πέραν της συνοπτικής βιβλιογραφικής επισκόπησης που 
παρουσιάζεται για τις σχέσεις μεταξύ ενδιαφερομένων μερών και τη μέθοδο της ανάλυσης 

κοινωνικού δικτύου, χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο λογισμικό για τη γραφική αποτύπωση 
των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και για τον υπολογισμό διάφορων δεικτών και 
χαρακτηριστικών του κοινωνικού δικτύου, ώστε να προσδιοριστούν οι ενδιαφερόμενοι με 
τους περισσότερους δεσμούς και τη μεγαλύτερη ισχύ στο δίκτυο. 

Στο 5ο Κεφάλαιο της εργασίας, αρχικά διατυπώνονται τα γενικότερα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από όλη την εργασία και ειδικά από την ανάλυση ενδιαφερομένων μερών 
σχετικά με την εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. Επίσης, γίνεται μία συνοπτική 
διαμόρφωση οδηγιών για την ανάλυση ενδιαφερομένων μερών σε έργα εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, στην Ελλάδα. Αφενός, αποτυπώνονται τα κύρια βήματα για 
την τυπική - νομική διαδικασία που ακολουθείται για την ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου και 
αφετέρου αποτυπώνονται τα κύρια βήματα για ανάλυση ενδιαφερομένων μερών για τις 
σχετικές εγκαταστάσεις, με βάση την ανάλυση που έγινε στην εργασία, με σκοπό να 
γενικευτεί για παρόμοιες περιπτώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΩΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  
 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) ορίζεται ως το φυσικό αέριο που έχει μετατραπεί 
σε υγρή μορφή, καθώς ψύχεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Για να επιτευχθεί η υγρή 
φάση, η θερμοκρασία πρέπει να είναι μικρότερη από την κρίσιμη θερμοκρασία (-82°C στην 
περίπτωση του μεθανίου). Το ΥΦΑ αποθηκεύεται συνήθως κοντά σε ατμοσφαιρική πίεση και 
κοντά στο ατμοσφαιρικό σημείο βρασμού (-160°C). Σε υγρή μορφή, το φυσικό αέριο 
καταλαμβάνει 600 φορές λιγότερη ποσότητα από την αέρια κατάσταση, διευκολύνοντας τη 
μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και επιτρέποντας την μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης, 
σε σχετικά μικρό χώρο. (EMSA, 2018) 

Το ΥΦΑ είναι συνήθως ένα μείγμα υδρογονανθράκων που αποτελείται κυρίως από 
μεθάνιο με μικρότερα κλάσματα από αιθάνιο, προπάνιο και άζωτο. Το ΥΦΑ που εισάγεται 
στην Ευρώπη αποτελείται συνήθως από μεθάνιο (90% κατά βάρος) και αιθάνιο (10% κατά 
βάρος). Συστατικά όπως υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα και οι βαρύτεροι υδρογονάνθρακες 
έχουν ήδη απομακρυνθεί από το ΥΦΑ. Όταν το ΥΦΑ εξατμίζεται, πρώτα το μεθάνιο 

απελευθερώνεται ως ατμός. Αυτό οφείλεται στη διαφορά ατμοσφαιρικού σημείου βρασμού 
μεταξύ μεθανίου και αιθανίου. συγκεκριμένα, ο ατμός αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από 

καθαρό μεθάνιο, μέχρι να εξατμισθεί περισσότερο από το 70% του υγρού. (EMSA, 2018) 

Το μεθάνιο είναι ένα άχρωμο και σχεδόν άοσμο αέριο. Όταν το ΥΦΑ απελευθερώνεται στο 
περιβάλλον, σχηματίζονται κρύοι ατμοί που έχουν ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση του 
ατμού που υπάρχει στον αέρα. Αυτό το φαινόμενο σημαίνει ότι ο ατμός ΥΦΑ είναι ορατός σε 
χαμηλή θερμοκρασία λόγω της δημιουργούμενης ομίχλης. Οι κρύοι ατμοί που σχηματίζονται 
από την εξάτμιση του ΥΦΑ είναι αρχικά βαρύτεροι από τον αέρα και διασκορπίζονται κοντά 
στο έδαφος. Καθώς αναμιγνύονται με τον ατμοσφαιρικό αέρα, οι ψυχροί ατμοί ΥΦΑ 
θερμαίνονται σταδιακά και συμπεριφέρονται ουδέτερα σε θερμοκρασίες περίπου -110°C, 

όπου τελικά καθίστανται ελαφρύτεροι από τον αέρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες πίεσης και 
θερμοκρασίας. Σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος, το φυσικό αέριο έχει πυκνότητα 
περίπου 0,72 kg/m3. (EMSA, 2018) 

Λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, το ΥΦΑ πρέπει να αποθηκεύεται σε κρυογενικές 
δεξαμενές. Οι δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ απαιτούν περισσότερο χώρο από τις 
παραδοσιακές δεξαμενές καυσίμων. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της χωρητικότητας 
φορτίου, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, τον τύπο δεξαμενής καυσίμου και το διαθέσιμο 
χώρο ως κατάλληλη θέση των δεξαμενών ΥΦΑ επί του πλοίου. (DMA, ÅF Industry AB, SSPA 

Sweden AB, 2011) 

Το πρώτο εμπορικό φορτίο ΥΦΑ μεταφέρθηκε από την εγκατάσταση εξαγωγής στην 
Αλγερία, το 1964. Από τότε, το ΥΦΑ έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο εμπόρευμα. Η 
ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε και εξελίχθηκε με γνώμονα τις οικονομίες κλίμακας στο 
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σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων. Από τα πρώτα εμπορικά τρένα στην Αλγερία 
των 0,4 mtpa (million tonnes per annum), η συμβατική επιχείρηση ΥΦΑ εξελίχθητε σε τρένα 
των 7,8 mtpa και έφτασε στα 77 mtpa στη βιομηχανική πόλη «Ras Laffan Industrial City» στο 
Κατάρ. (IGU, 2015) 

Τα τελευταία χρόνια, έχει προκύψει μία τάση για εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρότερης κλίμακας. 
Νέες εγκαταστάσεις υγροποίησης και διανομής κατασκευάζονται και λειτουργούν σε όλο τον 
κόσμο. Επί του παρόντος, η παγκόσμια εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα 

εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας (Small Scale LNG - SSLNG) είναι περίπου 20 mtpa, 

διανεμημένη σε περισσότερες από εκατό εγκαταστάσεις SSLNG. Η αγορά SSLNG 
αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, ειδικά ως ναυτιλιακό καύσιμο και ως καύσιμο χερσαίων 
μεταφορών, αλλά ακόμα και για παροχή σε οικιακούς και βιομηχανικούς χρήστες σε 
απομακρυσμένες περιοχές ή μη συνδεδεμένες με την υποδομή αγωγών. (IGU, 2015) 

Η Διεθνής Ένωση Αερίου (International Gas Union - IGU), ορίζει την υγροποίηση και 
επαναεριοποίηση YΦΑ σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις, ως τις εγκαταστάσεις με 
χωρητικότητα μικρότερη από 1 mtpa. Με τη σειρά τους, οι μεταφορείς ΥΦΑ μικρής κλίμακας 

ορίζονται τα πλοία με χωρητικότητα αποθήκευσης ΥΦΑ μικρότερη από 30.000 m3. Η λιανική 
επιχείρηση με αντικείμενο το ΥΦΑ ως καύσιμο, περιγράφεται χαρακτηριστικά μέσω της 
σχετικής αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της διανομής και της τελικής χρήσης, 

η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω. (IGU, 2015) 

 

2.2. ΤΟ ΥΦΑ ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ 

Το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, αποτελεί αναδυόμενο τμήμα της αγοράς, και επηρεάζει 
ήδη το σχεδιασμό νέων πλοίων, τις τεχνικές επιλογές και λειτουργίες. Κυρίως λόγω της 
αρχικής ζήτησης και της μεγαλύτερης ανάληψης κινδύνων για σχέδια χρηματοδότησης - 

επένδυσης, ο ανεφοδιασμός με ΥΦΑ ενσωματώνει συνεχώς πιο πολύπλοκες και 
εξατομικευμένες λύσεις. Στην περίπτωση του σχεδιασμού πλοίων, με πρωτοπόρα 
συστήματα καυσίμου ΥΦΑ, η αυξημένη χωρητικότητα και η νέα τεχνολογία, αλλά και για 

χρήσεις όπου απαιτείται η ανάγκη για ταυτόχρονες λειτουργίες επάνω στο πλοίο, κατά τον 
ανεφοδιασμό με ΥΦΑ, αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα της επιλογής καυσίμου 
ΥΦΑ, ειδικά για ορισμένους τύπους πλοία (π.χ. πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ή 
πλοία RO-PAX). Περισσότερα έργα για ανεφοδιασμό αναπτύσσονται, παράλληλα με τις 
εναλλακτικές επιλογές για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, χαρακτηριζόμενες 
από μία αυξανόμενη ποικιλία λύσεων με μεγαλύτερη χωρητικότητα. (EMSA, 2018) 

Η ανάπτυξη της αγοράς ανεφοδιασμού ΥΦΑ είναι μία σημαντική πτυχή που θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη οι Λιμενικές Αρχές και οι Διοικήσεις των Λιμένων. Σημαντικό χαρακτηριστικό 
είναι ο αριθμός των πλοίων που αναμένεται στο σύντομο μέλλον να κατασκευαστεί, να 
μετατραπεί ή να προετοιμαστεί για την κατανάλωση καυσίμου ΥΦΑ. Επί του παρόντος, είναι 
δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές του ΥΦΑ ως καύσιμο από 
διαφορετικές πηγές, όχι μόνο από τον αριθμό των πλοίων που κατασκευάστηκαν και 
λειτουργούν με ΥΦΑ, αλλά και από την ανάπτυξη των υποδομών. Αυτές οι δύο πτυχές 
θεωρούνται συχνά ως αλληλεξαρτώμενες και πρέπει, από πρακτική άποψη, επίσης να 
θεωρηθούν ως σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για τις Λιμενικές Αρχές και Διοικήσεις, που 
προωθούν ή αξιολογούν ένα μελλοντικό έργο εγκατάστασης ανεφοδιασμού ΥΦΑ. Ο αριθμός 
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των πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ, και βρίσκονται σε λειτουργία ή είναι υπό 
παραγγελία, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. (EMSA, 2018) 

 

 

Σχήμα 1 Τα πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ και ήδη λειτουργούν ή βρίσκονται υπό παραγγελία 

Πηγή (EMSA, 2018) 

Από το Σχήμα 1, είναι εμφανές ότι τα πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ και είτε έχουν 
τεθεί σε λειτουργία είτε είναι υπό παραγγελία, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης 
μεταξύ των ετών 2014 και 2016, αφού πρόσφατα αυτός ο ρυθμός σταθεροποιήθηκε κυρίως 
λόγω μείωσης στην τιμή του πετρελαίου και οδηγεί τους εφοπλιστές είτε να καθυστερήσουν 
την απόφαση μετατροπής των πλοίων είτε να επιλέξουν άλλη τεχνική επιλογή συμμόρφωσης 
με τους κανονισμούς για τις εκπομπές. Μια σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη του ΥΦΑ ως 
ναυτιλιακό καύσιμο είναι οι υποδομές ανεφοδιασμού των πλοίων. Τα έργα μικρής κλίμακας 

είναι σημαντικά για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με ΥΦΑ και κατά 
συνέπεια για το μέγεθος και την προδιαγραφή των κατάλληλων λύσεων ανεφοδιασμού με 
ΥΦΑ εντός ενός λιμένα. (EMSA, 2018) 

Σήμερα, το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο είναι μία διαθέσιμη και πιθανή λύση, για τη 
συμμόρφωση με τις επερχόμενες απαιτήσεις και τους περιορισμούς της αέριας ρύπανσης. 

Επιπλέον, η χρήση του ΥΦΑ για τη χρήση ως ναυτιλιακό καύσιμο, είναι ελκυστική εμπορικά 

λύση τόσο για τα νέα πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ όσο και για τα υπάρχοντα πλοία. 
Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που καθιστούν το ΥΦΑ ως εφικτή εναλλακτική λύση. 
Πρώτον, το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο απομακρύνει πλήρως τις εκπομπές SOx και PM, 
μειώνει τις εκπομπές NOx έως και 90% και επίσης ελαχιστοποιεί τις εκπομπές CO2 περίπου 
στο 20%. Δεύτερον, στο ναυτιλιακό κλάδο υπάρχει σημαντικός αριθμός πλοίων που 
χρησιμοποιούν το ΥΦΑ ως καύσιμο, δεδομένου ότι το ΥΦΑ χρησιμοποιείται από κάποιου 
τύπου πλοία, επί σειρά ετών. Ειδικότερα, αυτά τα πλοία χρησιμοποιούν τους υδρατμούς από 
την εξάτμιση του αποθηκευμένου ΥΦΑ στις δεξαμενές φορτίου τους, έτσι ώστε να 
τροφοδοτούν τους κινητήρες τους. Τέλος, το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο είναι εμπορικά 
ελκυστικό λόγω της παγκόσμιας διαθεσιμότητάς του, δεδομένου ότι τα αποθέματα ΥΦΑ θα 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τη ζήτηση στη ναυτιλιακή βιομηχανία τα επόμενα χρόνια και η 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

 

16 

 

χαμηλή τιμή του ανταγωνίζεται τα κύρια χρησιμοποιούμενα ναυτιλιακά καύσιμα. Μέχρι 
σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και στην Ευρώπη, η τιμή του φυσικού αερίου είναι 
σημαντικά χαμηλότερη από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, υψηλής περιεκτικότητας σε 
θείο και τα αποστάγματα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, ενώ στην Ασία, η τιμή του ΥΦΑ 

είναι υψηλότερη από τα καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, αλλά χαμηλότερη από τα 
αποστάγματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Ωστόσο, η απαίτηση του φυσικού αερίου για 
υποδομές, καθώς πρέπει να υγροποιηθεί, να αποθηκευτεί και να παραδοθεί στα πλοία, δε 

συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλή τιμή στο τελικό προϊόν ΥΦΑ. (Sastre Buades, 2017) 

Το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις όπως, η ανάπτυξη 
κινητήρων που λειτουργούν με ΥΦΑ, ο εξειδικευμένος εξοπλισμός χειρισμού και 
αποθήκευσης του ΥΦΑ στο πλοίο και οι υποδομές ανεφοδιασμού ΥΦΑ. Οι κινητήρες που 
τροφοδοτούνται με ΥΦΑ χρησιμοποιούνται ήδη σε πλοία μεταφοράς ΥΦΑ, αλλά 
περιορισμένα σε άλλους τύπους πλοίων. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές κινητήρων 
έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν κινητήρες με δυνατότητα καύσης τόσο πετρελαίου όσο και 
ΥΦΑ. Επιπλέον, το ΥΦΑ πρέπει να αποθηκεύεται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια των ταξιδιών, γι αυτό οι δεξαμενές καυσίμου, οι σωλήνες και τα συστήματα 
χειρισμού πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη μόνωση, ώστε να διατηρούν το ΥΦΑ στην 
κατάλληλη θερμοκρασία, περίπου -162°C. (Sastre Buades, 2017) 

Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για την χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, είναι οι 
περιβαλλοντικοί όροι και οι συγκριτικές τιμές των καυσίμων. Το φυσικό αέριο έχει μερικά 
σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών προϊόντων πετρελαίου, 
όπως το βαρύ μαζούτ ή το ναυτιλιακό ντίζελ. Το ΥΦΑ συνήθως παράγει χαμηλότερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ουσιαστικά κανένα οξείδιο του αζώτου (NOx), 

σωματίδια (PM) ή οξείδια του θείου (SOx). (Le Fevre, 2018) 

Το παραπάνω χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο των ορίων του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization - IMO), για το θείο 
στο μαζούτ. Το όριο είναι σήμερα 0,1% στις καθορισμένες περιοχές ελέγχου εκπομπών, στη 
Βόρεια Αμερική, στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα στην Ευρώπη και 0,5% παγκοσμίως 
από το 2020. Μόλις το νέο όριο τεθεί σε ισχύ, ενδεχομένως να υπάρξει σημαντική διατάραξη 
της παραδοσιακής αλυσίδας εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων, επηρεάζοντας τους 
προμηθευτές καυσίμων, τους εμπόρους, τους χονδρεμπόρους και τους χρήστες. Υπάρχουν 
επίσης, πρότυπα εκπομπών NOx για τους κινητήρες πλοίων βάσει του έτους εγκατάστασης 
στο πλοίο, η εφαρμογή των οποίων συνδέεται επίσης με τις περιοχές ελέγχου εκπομπών. Τα 
πλεονεκτήματα του ΥΦΑ σε ότι αφορά τις μειωμένες εκπομπές SOx , NOx και σωματιδίων 
είναι προφανή, ενώ αντίθετα τα πλεονεκτήματα σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου 
(CO2) και το μεθάνιο (CH4) είναι λιγότερο εμφανή, ιδίως όταν συμπεριλαμβάνονται οι 
εκπομπές του πλήρους κύκλου και οι επιπτώσεις της «ολίσθησης» του μεθανίου (η ατελής 
καύση του φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια του σταδίου χρήσης). (Le Fevre, 2018) 

Οι επιπτώσεις του πλήρους κύκλου, αφορούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που 
προκύπτουν από τη μεταφορά του αερίου από την πηγή εξόρυξης, στο πλοίο μεταφοράς και 
στη συνέχεια από την καύση του. Αυτή η προσέγγιση, που αναφέρεται συχνά στις εκπομπές 
«Well-to-Wake», καταγράφει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, της μεταφοράς 
και της υγροποίησης του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τις 
εκπομπές μεθανίου. (Le Fevre, 2018) 
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2.3. ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΦΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΦΑ 

2.3.1. Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΥΦΑ 

Η εφοδιαστική αλυσίδα - αλυσίδα αξίας ΥΦΑ, απεικονίζει ολόκληρη τη διαδικασία από την 
εξαγωγή του φυσικού αερίου στα πεδία αερίου, έως τις παραδόσεις του αερίου στους 
τελικούς χρήστες. Εξετάζοντας μακροσκοπικά την αλυσίδα αξίας ΥΦΑ, διακρίνονται δύο 
βασικοί τομείς, ο πρώτος, «ανάντη» τομέας (up-stream sector), περιλαμβάνει τα στάδια της 
εξερεύνησης και εξόρυξης, της υγροποίησης και της θαλάσσιας μεταφοράς προς τους 
τερματικούς σταθμούς ή εγκαταστάσεις και ο δεύτερος, «κατάντη» τομέας (down-stream 

sector) ο οποίος αφορά την μεταφορά και τη διανομή του ΥΦΑ ή/και άλλων υποπροϊόντων 
του φυσικού αερίου. (DMA, ÅF Industry AB, SSPA Sweden AB, 2011) 

Ο «ανάντη» τομέας χαρακτηρίζεται ως υψηλής έντασης κεφαλαίου, με υψηλή 
διακινδύνευση, κυρίως στη φάση της έρευνας των κοιτασμάτων, ενώ ο «κατάντη» 
χαρακτηρίζεται ως τομέας λιγότερης έντασης κεφαλαίου και μεγαλύτερης έντασης εργασίας, 
κυρίως λόγω της δημιουργίας των απαιτούμενων υποδομών (για επεξεργασία, υγροποίηση, 
μεταφορά και για δίκτυα διανομής). Στο Σχήμα 2, απεικονίζεται η βασική αλυσίδα αξίας ΥΦΑ, 
με τον ανάντη και κατάντη τομέα. (DMA, ÅF Industry AB, SSPA Sweden AB, 2011) 

Οι τερματικοί σταθμοί εισαγωγής, προμηθεύονται ΥΦΑ κυρίως από τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, το αποθηκεύουν και το αναδιανέμουν σε αέρια φάση, κατά βάση στο δίκτυο 
φυσικού αερίου μέσω αγωγών και σε «μεγάλους» καταναλωτές αερίου. Επίσης, οι τερματικοί 
σταθμοί εισαγωγής προσφέρουν υπηρεσίες για τον ανεφοδιασμό πλοίων. Γενικώς, ένα 
τερματικό εισαγωγής για ανεφοδιασμό πλοίων, αποτελείται βασικά από τα εξής (DMA, ÅF 
Industry AB, SSPA Sweden AB, 2011): 

 Μία τερματική εγκατάσταση, όπου το πλοίο που μεταφέρει ΥΦΑ για τροφοδοσία 
της εγκατάστασης, μπορεί να εκφορτώσει στις δεξαμενές αποθήκευσης. 

 Εγκατάσταση όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί φόρτωση μικρότερων πλοίων, είτε 
στο σημείο εκφόρτωσης είτε ξεχωριστή προβλήτα. 

 Δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ. 

 Σύστημα επαναεριοποίησης, όμως εάν το τερματικό είναι αποκλειστικής χρήσης 
για τροφοδοσία πλοίων δεν είναι απαραίτητο. 

 Βοηθητικά συστήματα και κτίρια για τη λειτουργία και τη συντήρηση. 

 

 

Σχήμα 2 Η βασική αλυσίδα αξίας του ΥΦΑ  

Πηγή (DMA, ÅF Industry AB, SSPA Sweden AB, 2011) 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΦΑ χρησιμοποιείται σήμερα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία 
τόσο στην «ανοικτή» θάλασσα όσο και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Ε.Ε.), μέσω της στρατηγικής για μεταστροφή σε πιο καθαρά καύσιμα, προτείνει 
την εγκατάσταση σταθμών ανεφοδιασμού ΥΦΑ σε σύνολο 139 λιμανιών, για το Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών (Trans European Core Network), από το 2020 και 2025 αντίστοιχα. Αυτοί 
οι σταθμοί δεν αναφέρονται σε μεγάλους τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά είτε σε 
σταθερούς είτε σε κινητούς σταθμούς ανεφοδιασμού. Αυτό το δίκτυομ θα καλύπτει όλα τα 
μεγάλα λιμάνια της Ε.Ε. Το Σχήμα 3 απεικονίζει μια ενδεικτική περιγραφή της προτεινόμενης 
αλυσίδας εφοδιασμού. (Δελλής, 2013)  

 

 

Σχήμα 3 Εφοδιαστική αλυσίδα του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο 

Πηγή (CNSS, 2011) 

Όταν το ΥΦΑ χρησιμοποιείται ως ναυτιλιακό καύσιμο ή για άλλους τελικούς χρήστες, η 
αλυσίδα εφοδιασμού επεκτείνεται σε πολλά βήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα μετά τον 
τερματικό σταθμό εισαγωγής ΥΦΑ. Οι διάφορες επιλογές που ακολουθούνται για τον 
εφοδιασμό των πλοίων από τους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής ΥΦΑ απεικονίζονται στο 
Σχήμα 4 και περιγράφονται στη συνέχεια. Τόσο τα μέσα μεταφοράς ΥΦΑ ποικίλουν κατά 
περίπτωση, όσο και το μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσεων ενδιάμεσης και τελικής 
αποθήκευσης του ΥΦΑ. 
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Σχήμα 4 Πιθανά δρομολόγια του ΥΦΑ με σκοπό τον ανεφοδιασμό των τελικών χρηστών 

Πηγή 1 (DMA, ÅF Industry AB, SSPA Sweden AB, 2011) 

Για να αναπτυχθεί μια υποδομή που να υποστηρίζει τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό 
καύσιμο, έννοιες που αφορούν τη διανομή και τον ανεφοδιασμό, καθώς επίσης και οι 
ποσότητες του ΥΦΑ που διαχειρίζεται, πρέπει να χαρακτηρίζονται από κλίμακες μεγέθους 
διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για να περιγράφονται οι υφιστάμενοι 
τερματικοί σταθμοί εισαγωγής ΥΦΑ, οι οποίοι είναι συνήθως μεγάλης κλίμακας. Η 
σκοπιμότητα μιας διάρθρωσης για την προσφορά ΥΦΑ θα πρέπει, να αφορά μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες λύσεις. Στο Σχήμα 5, παρουσιάζονται μία ταξινόμηση η οποία ορίζει ως μεγάλη, 
μεσαία και μικρή κλίμακα διακίνησης ΥΦΑ. (Δελλής, 2013) 

 

 

Σχήμα 5 Προσδιορισμός χαρακτηριστικών των τριών κλιμάκων μεγέθους, διακίνησης ΥΦΑ 

Πηγή (The Danish Maritime Authority, 2012) 

Δραστηριότητα Μεγάλη Κλίμακα Μεσαία Κλίμακα Μικρή Κλίμακα

Χερσαία Εγκατάσταση Αποθήκευσης Τερματικο Εισαγωγής 
≥100.000 m3 Ενδιάμεσο Τερματικό    10.000-100.000 m3 Ενδιάμεσο Τερματικό ≤10.000 m3

Πλοίο Μεταφοράς ΥΦΑ - Χωρητικότητα 100.000-270.000 m3 Πλοία Ανεφοδιαμού ΥΦΑ 10.000-100.000 m3 Πλοία Ανεφοδιαμού ΥΦΑ 1.000-10.000 m3 
"Μπάριζες" 200-1.000 m3

Βυτιοφόρο Φορτηγό 40-80 m3
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Όπως φαίνεται και από την παραπάνω ταξινόμηση, τα βυτιοφόρα ΥΦΑ έχουν σχεδόν 
πάντα το ίδιο μέγεθος, περίπου 40 - 80 m3, ενώ τα «bunker vessels» και οι ενδιάμεσες 
δεξαμενές ΥΦΑ μπορεί να ποικίλουν σημαντικά σε μέγεθος. Πιο συγκεκριμένα, η 
χωρητικότητα των πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ για τον ανεφοδιασμό πλοίων, μπορεί να 
κυμαίνεται από 1.000 m3 έως 10.000 m3, ανάλογα με την απόσταση της τοποθεσίας για την 
προμήθεια, της τοποθεσίας για τον ανεφοδιασμό, το είδος των πελατών που εξυπηρετούνται 
και του συνολικού όγκου καυσίμων που διαχειρίζεται ο σταθμός ανεφοδιασμού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενδιάμεσοι τερματικοί σταθμοί μπορούν να τροφοδοτούνται είτε 
από την πλευρά της θάλασσας με «LNG feeder vessel», είτε από την χερσαία πλευρά, μέσω 
του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που τροφοδοτείται από την χερσαία 
πλευρά ο ενδιάμεσος τερματικός σταθμός πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση υγροποίησης του 
φυσικού αερίου.  

Οι εγκαταστάσεις υγροποίησης μικρής κλίμακας αποτελούν συνήθως μια συμφέρουσα 
επένδυση, διότι τα κεφάλαια που απαιτούνται είναι σχετικά μικρά. Επιπλέον, το «συμπαγές» 

μέγεθος αυτών των εγκαταστάσεων δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ΥΦΑ κοντά στις 
περιοχές όπου θα χρησιμοποιηθεί, αφού αυτές οι εγκαταστάσεις καταστούν δυνατή, για τους 
πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση σε αγωγούς φυσικού αερίου, την τροφοδοσία τους με 
φυσικό αέριο. Το ΥΦΑ μεταφέρεται συνήθως από τις εγκαταστάσεις αυτές σε βιομηχανίες και 
άλλους πελάτες από ειδικά βυτιοφόρα ΥΦΑ ή πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. (Δελλής, 2013) 

 

2.3.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΑ 

Από την πηγή εξόρυξης του φυσικού αερίου μέχρι τους τελικούς καταναλωτές, η αλυσίδα 
αξίας ΥΦΑ μπορεί να έχει διαφορετικά σχήματα και να σχεδιαστεί με ποικίλους τρόπους, 
ανάλογα με τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Οι καταναλωτές αντιπροσωπεύουν τον τομέα 
των ναυτιλιακών καυσίμων, των χερσαίων μεταφορών και τους οικιακούς ή βιομηχανικούς 
χρήστες. Η αλυσίδα χαρακτηρίζεται από τα σημεία υγροποίησης και επαναεριοποίησης, 

όπου το φυσικό αέριο μετασχηματίζεται σε ΥΦΑ και αντίστροφα. Η ανάπτυξη του ΥΦΑ 
συνδέεται με δύο βασικές ανάγκες: α) την ανάγκη να μεταφερθεί το φυσικό αέριο σε μεγάλες 
αποστάσεις και β) την ανάγκη παροχής φυσικού αερίου σε απομακρυσμένους τελικούς 
χρήστες. Καθώς το ΥΦΑ καταλαμβάνει 600 φορές λιγότερο όγκο από το φυσικό αέριο, είναι 
επίσης κατάλληλο για αποθήκευση σε περιορισμένο χώρο. Αυτό συμβαίνει τόσο στη 
μεταφορά με πλοία και άλλα μέσα, όσο και σε χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εκτός 
δικτύου, κυρίως κοντά στην ακτή, όπου η χρήση ΥΦΑ μπορεί να διευκολύνει. (EMSA, 2018) 

Υπάρχουν αρκετές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά κατά το σχεδιασμό μίας 
αλυσίδας ΥΦΑ, αλλά ισχύει ένας βασικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, όσο περισσότερες 
διεπαφές υπάρχουν όπως εγκαταστάσεις υγροποίησης, διασυνδέσεις διανομής, τόσο 
πιθανότερο είναι να υπάρξουν τυχαίες ή λειτουργικές εκλύσεις ΥΦΑ. Σε εγκαταστάσεις 
υγροποίησης οι συμπιεστές ΥΦΑ είναι πιθανό να έχουν μικρές διαρροές που οδηγούν σε 
ανεπιθύμητες εκπομπές μεθανίου. Εκτός από τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είναι 
επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια, όπου οι περισσότερες αλλαγές φάσης 
(αέρια/υγρή) και οι διεπαφές, αντιπροσωπεύουν επίσης δυνητικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
τυχαίων εκλύσεων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος της αλυσίδας αξίας 
του ΥΦΑ μπορεί να περιέχεται εντός των ορίων ενός λιμένα και ειδικά εάν περιλαμβάνεται 
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ένας πολυτροπικός κόμβος, είναι πιθανό να παρατηρηθεί συνύπαρξη διαφορετικών 
ενδιαφερομένων φορέων στην περιοχή του λιμένα. Οι κανόνες των λιμένων και οι τοπικοί 
κανονισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια που ενδέχεται 
να έχουν σημασία στα διάφορα τμήματα της αλυσίδας αξίας. (EMSA, 2018) 

Η αλυσίδα αξίας ΥΦΑ, από ένα τερματικό εισαγωγής ή σπανιότερα από το δίκτυο 

διανομής φυσικού αερίου, μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε διαφορετικές διαδρομές 

εφοδιασμού. Στο Σχήμα 6, παρουσιάζεται μια πιθανή αναπαράσταση διαφορετικών 
διαδρομών εφοδιασμού. Εξετάζονται διάφορα στάδια τα οποία μπορούν γενικά να ληφθούν 
ως παράδειγμα από το σχήμα: (1) Προμήθεια, (2) Μεταφορές, (3) Προσωρινή αποθήκευση ή 
Παραγωγή και (4) Τροφοδοσία. Ως καταναλωτές στο σχεδιαζόμενο διάγραμμα λαμβάνονται 
μόνο πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτό θα ήταν ένα 
περιβάλλον πολλαπλών καταναλωτών και θα υπήρχε δυνητικά πρόσβαση σε ΥΦΑ/φυσικό 
αέριο από οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας ΥΦΑ. Η τροφοδοσία με ναυτιλιακό καύσιμο 
ΥΦΑ, ως τελική υπηρεσία στην αλυσίδα αξίας, θα υπαγορεύσει μέσω της ζήτησης, το σχήμα 
της τοπικής αποθήκευσης/παραγωγής, εάν τα φορτηγά επαρκούν, σε τακτική ή επί τόπου 
παράδοση, ή ακόμα και αν πρέπει να ληφθεί υπόψη η τοπική αποθήκευση. (EMSA, 2018) 

 

 

Σχήμα 6 Πιθανές διαδρομές ανεφοδιασμού με ΥΦΑ 

Πηγή (EMSA, 2018) 

Κατά τα πρώτα χρόνια της εκμετάλλευσης του ΥΦΑ οι συνδεόμενοι επιχειρηματικοί 
κίνδυνοι προκάλεσαν μία συντηρητική εμπορική προσέγγιση. Σχεδόν όλο το παραγόμενο 
ΥΦΑ πωλούνταν απευθείας σε αξιόπιστους αγοραστές φυσικού αερίου ή παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε χώρες με υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Ως 
αποτέλεσμα των σχετικά λίγων και αυστηρά ελεγχόμενων, από τις κυβερνητικές αρχές, 

εγκαταστάσεων εισαγωγής και εξαγωγής, η οικονομική ανάπτυξη δεν ήταν βιώσιμη επιλογή 
για τους συμμετέχοντες στην παραγωγική αλυσίδα ή τους χρηματοδότες, δεδομένου ότι η 
οικονομική βιωσιμότητα του έργου εξαρτιόταν από την αδιάλειπτη παράδοση των 
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περισσότερων όγκων ΥΦΑ κάθε εγκατάστασης. Ουσιαστικά, οι ενδιαφερόμενοι δεν 
γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα εξελιχθεί το εγχείρημα, αλλά έχουν την προσδοκία ότι 
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα εμφανιστούν οι κατάλληλοι αγοραστές, εφόσον οι 
συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές. Κατά συνέπεια, οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις που 
δέσμευαν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας μιας εγκατάστασης 
σε γνωστές αγορές, συνιστούσαν μια κοινή προσέγγιση στην εμπορική επιχείρηση ΥΦΑ. Με 
άκαμπτους όρους συμβολαίων, που δεν άλλαζαν με αλλαγές της ζήτησης στην αγορά, η 
σχέση πωλητή - αγοραστή διαμορφώθηκε με βάση τη μέθοδο «take-or-pay». Όπως 
υποδηλώνει ο όρος, εάν ο αγοραστής δεν κατάφερνε να προμηθευτεί τους συμβατικούς 
όγκους ΥΦΑ, θα έπρεπε να πληρώσει για τις συμβατικές ποσότητες. (Andreadis, 2019) 

Καθώς η βιομηχανία του ΥΦΑ αναπτύσσεται, διαφοροποιούνται οι δομές της αλυσίδας 
εφοδιασμού και οι συμβατικές αλληλεπιδράσεις εξελίσσονται σε συνδυασμό με πιο ευέλικτες, 
βραχυπρόθεσμες συμφωνίες εμπορίας ΥΦΑ, που ενδέχεται να επεκταθούν κατά τα προσεχή 
έτη. Λόγω των πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδας εφοδιασμού ΥΦΑ, πρέπει 
να καθιερωθούν σταθερές συμβατικές σχέσεις μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης και των 
διαχειριστών εγκαταστάσεων κατά μήκος της αλυσίδας, ώστε το εμπόριο να λειτουργεί 
αποτελεσματικά. Λιγότερο ολοκληρωμένα μοντέλα, με τους συμμετέχοντες να αλλάζουν 
ρόλους, προσπαθώντας να επεκτείνουν τα κέρδη τους κατά μήκος της αλυσίδας, είναι πιο 
ευάλωτα λόγω μη σταθερότητας και κινδύνων, και θέτουν μια νέα οπτική γωνία στις 
οντότητες της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι ασιατικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι 
κρατικές οντότητες έχουν λάβει θέσεις σε έργα ανάντη υγροποίησης, σε όλο τον κόσμο, ενώ 
μεγάλες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν πάρει θέσεις στην 
επαναεριοποίηση, τη ναυτιλία και τα δίκτυα διανομής αερίου. (Andreadis, 2019) 

 

 

Σχήμα 7 Οι ρόλοι των αγοραστών και των πωλητών κατά μήκος των σταδίων της αλυσίδας αξίας 

Πηγή (Mokhatab, Mak, Valappil, & Wood, 2014) 
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Στη αλυσίδα αξίας, σε κάθε βήμα διακρίνονται διάφοροι εμπλεκόμενοι, άμεσα ή έμμεσα. 
Ενδεικτικά με βάση το Σχήμα 7 παραπάνω, διακρίνονται οι εξής: Παραγωγοί Φυσικού Αερίου 
(στο πεδίο εξόρυξης), ιδιοκτήτες/διαχειριστές εγκαταστάσεων, πλοιοκτήτες - μεταφορείς 
ΥΦΑ, διανομείς ΥΦΑ μικρής κλίμακας (πλοιοκτήτες, ιδιοκτήτες φορτηγών, διαχειριστές 
σιδηροδρόμου), τελικοί καταναλωτές (ναυτιλία, χερσαίες μεταφορές, βιομηχανία, οικιακοί 
χρήστες). 

 

2.3.3. ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΥΦΑ 

Είναι σύνηθες να γίνεται διάκριση μεταξύ τριών επιπέδων σχεδιασμού με διαφορετικούς 
χρονικούς ορίζοντες, κατά το σχεδιασμό της αλυσίδας εφοδιασμού ΥΦΑ, όπως έχουν ορισθεί 
παρακάτω (Στάμου, 2016): 

1. Ο πρώτος σχεδιασμός είναι ο Μακροπρόθεσμος Στρατηγικός Σχεδιασμός. Ο 
μακροπρόθεσμος προγραμματισμός περιλαμβάνει συνήθως τις αποφάσεις σχετικά με 
επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό και τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εμπορίας ΥΦΑ, 
που θα έχουν αντίκτυπο και οφέλη σε μεταγενέστερο χρόνο. 

2. Ο επόμενος σχεδιασμός είναι το Ετήσιο Πρόγραμμα Διανομής ΥΦΑ (Annual Delivery 

Programme - ADP). Αυτός ο σχεδιασμός αφορά ένα τακτικό πρόβλημα προγραμματισμού με 
τυπικό χρονικό ορίζοντα 12-18 μήνες. Κατά τον σχεδιασμό του Ετήσιου Προγράμματος 

Διανομής ΥΦΑ, στόχος είναι να καθοριστεί το βέλτιστο πρόγραμμα του στόλου, 

συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών παράδοσης στους τερματικούς σταθμούς των 
διαφόρων πελατών. Το πρόγραμμα επίσης θα πρέπει να πληροί τους περιορισμούς των 
αποθεμάτων ΥΦΑ καθώς και τους περιορισμούς των συμβάσεων των πελατών. 

3. Τέλος υπάρχει ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ο οποίος αφορά την ενημέρωση ή την 
επανενημέρωση των προγραμμάτων παράδοσης του στόλου, λόγω οικονομικών ή λοιπών 
προβλημάτων. 

Η παραγωγή, η υγροποίηση, η μεταφορά καθώς και η αποθήκευση του ΥΦΑ είναι 
διαδικασίες ιδιαίτερα υψηλής έντασης κεφαλαίου καθώς απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την 

κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό ευνοεί τη δημιουργία 
μακροχρόνιων συμβολαίων με τους αγοραστές και μειώνει το ρίσκο της επένδυσης.  

 

2.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  

2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας (Small Scale LNG - 

SSLNG), είναι μία εξειδικευμένη αλλά ανερχόμενη βιομηχανία, που είναι ήδη κερδοφόρα και 
εξελισσόμενη, και αναμένει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον. Είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
στην αυξανόμενη ζήτηση από την ναυτιλία και φορτηγά οχήματα. Το SSLNG παρουσιάζει 
επίσης πλεονεκτήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικές και οικιακές 
ανάγκες, σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Το ΥΦΑ μικρής κλίμακας έχει τη δυνατότητα να 
μετασχηματίσει το ρόλο του ΥΦΑ σε ένα πλήθος περιοχών και στους τομείς της ναυτιλίας και 
βιομηχανίας. (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017) 
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Ο όρος SSLNG αναφέρεται στην άμεση χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην υγρή 
μορφή, σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο της επαναεριοποίησης και της μετέπειτα 
αξιοποίησής του για τις διάφορες χρήσεις. Μικρής κλίμακας μονάδες υγροποίησης 
αναπτύσσονται συνήθως για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες αγορές και έχουν παραγωγική 
ικανότητα κάτω των 500.000 τόνων ετησίως. Αυτές οι εγκαταστάσεις παρέχουν εφοδιασμό 
σε τελικούς χρήστες σε μέρη όπου υποδομές αγωγών δεν υπάρχουν. (Biscardini, Schmill, & 

Del Maestro, 2017) 

Οι εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας γίνονται συνεχώς πιο ελκυστικές τα τελευταία 
χρόνια. Οι νέες πολιτικές για τις περιβαλλοντικές εκπομπές και η σύγκρουση στις τιμές του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου, έχουν οδηγήσει πολλές χώρες να ξεκινήσουν τη 
δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας. Επιπλέον, η ευρύτερη διαθεσιμότητα του ΥΦΑ λόγω 
των νέων έργων και των τροποποιήσεων σε υφιστάμενα τερματικά εισαγωγής, οδηγούν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και του διαθέσιμου δικτύου ΥΦΑ. Το SSLNG μέχρι σήμερα 
είναι διαδεδομένο κυρίως στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Κίνα. Η πρόκληση που συνδέεται 
με τις επιχειρήσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, είναι η σχετικά ακριβή 
αλυσίδα εφοδιασμού, λόγω της απουσίας οικονομιών κλίμακας. (Biscardini, Schmill, & Del 

Maestro, 2017) 

Η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας βρίσκονται στην Κίνα, όπου περίπου 
100 - 150 εγκαταστάσεις διαθέτουν εγκατεστημένη ισχύ 15 mtpa, ενώ επίσης η συνολική 
προγραμματισμένη χωρητικότητα αναμένεται να φτάσει τα 21 mtpa εντός του 2020. Ο 
αριθμός (πολύ) μικρής κλίμακας εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης και τερματικών 
εισαγωγής μετρώνται σε χιλιάδες και βρίσκονται κυρίως στην Ιαπωνία, την Τουρκία, την 
Ισπανία και τη Βόρεια Ευρώπη. Ενώ ο τομέας των χονδρικών και λιανικών πωλήσεων ΥΦΑ 
μικρής κλίμακας συγκέντρωνε μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον μικρών επιχειρήσεων, η 
πρόσφατη ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από την είσοδο ορισμένων από τις μεγάλες εταιρείες 
ΥΦΑ (Shell, Gazprom, Petrochina). Στο Σχήμα 8, απεικονίζεται η εξάπλωση των 
εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας παγκοσμίως. (IGU, 2015) 

 

 

Σχήμα 8 Η εξάπλωση των εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας παγκοσμίως 

Πηγή (IGU, 2015) 
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Υπάρχουν τρεις βασικές τελικές χρήσεις για το SSLNG: ναυτιλιακό καύσιμο 
(ανεφοδιασμός πλοίων),  καύσιμο για τις οδικές μεταφορές (κυρίως για φορτηγά) και 
παραγωγή ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός δικτύου. Αρκετές μεγάλες εταιρείες 
ενέργειας συμμετέχουν ήδη στην αγορά του SSLNG, συμπεριλαμβανομένων των Shell, 

Engie, ENI, Gasum και Gazprom. Το μέγεθος της αγοράς αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 
100 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2030. (IGU, 2015) 

Οι βασικοί μοχλοί για το SSLNG είναι περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και γεωπολιτικοί. Τα 
περιβαλλοντικά οφέλη του ΥΦΑ, όπως έχει προαναφερθεί, αναφορικά με τις εκπομπές CO2, 

SOx, NOx και σωματιδίων, είναι αδιαμφισβήτητα σε σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 
καύσιμα, ωστόσο ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτει διαφανές και αποδοτικό επιχειρηματικό 
μοντέλο ώστε να είναι βιώσιμη η οποιαδήποτε επένδυση. Η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να 
είναι αρκετά δαπανηρή λόγω της οικονομίας μικρής κλίμακας και το σχετικά μικρό μέγεθος 
της αγοράς, αλλά καθώς οι τεχνολογικές λύσεις ωριμάζουν, σταθεροποιούνται και 
τυποποιούνται, συνεπάγεται πως η ανταγωνιστικότητα αναμένεται να αυξηθεί. Το 
χαμηλότερο εμπόδιο εισόδου σε σύγκριση με μεγάλα έργα ΥΦΑ παράγει ευκαιρίες για 
δημιουργικότητα και γρήγορη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. (IGU, 2015) 

Η ανάπτυξη και η ωρίμανση της τεχνολογίας SSLNG αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την επιτυχία των επιχειρήσεων του κλάδου. Σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε όλους τους 
τομείς της αλυσίδας αξίας, από την αρχή αυτών των επιχειρήσεων μέχρι και σήμερα. Στις 
εγκαταστάσεις υγροποίησης, η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ενός φάσματος διαδικασιών και 
εξοπλισμού, συνέβαλε στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους λόγω οικονομίας μικρής 
κλίμακας και στη μείωση του κόστους της αρχικής επένδυσης. Η χρήση δεξαμενών ΥΦΑ υπό 
πίεση, παρέχει ένα οικονομικότερο μέσο για την αποθήκευση μικρότερων ποσοτήτων ΥΦΑ 
σε σύγκριση με τις συμβατικές ατμοσφαιρικές δεξαμενές επίπεδου πυθμένα. Αυτό επιτρέπει 
επίσης την πιο αποτελεσματική διαχείριση του «Boil-Off Gas» (BOG) και την οικονομική 
«πίεση» σε όλη την αλυσίδα αξίας, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για πιο δαπανηρές λύσεις 
συμπίεσης BOG. Οι εξελίξεις στη ναυτιλία και στον ανεφοδιασμό (μεταφορά ΥΦΑ από πλοίο 
σε πλοίο, έκτακτη διακοπή λειτουργίας και συστήματα απελευθέρωσης) υποστηρίζουν 
επίσης την τάση για πιο κατάλληλες λύσεις στο πλαίσιο του SSLNG. Οι νέες αρχές στην 
εκτέλεση ενός έργου, όπως η προσαρμογή, η εμπορευματοποίηση, η αντιγραφή και η 
τυποποίηση, επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ΥΦΑ. Το ΥΦΑ μικρής κλίμακας 
δημιουργεί ευκαιρίες για νέες στρατηγικές λειτουργίας και συντήρησης, όπως μη 
επανδρωμένη λειτουργία, πολυεπιστημονικό προσωπικό κλπ. (IGU, 2015) 

Ενώ η συμβατική επιχείρηση διαχείρισης φορτίου ΥΦΑ είναι πιθανό να χαρακτηρίζεται 
κυρίως για μία αλυσίδα αξίας που αποτελείται από την εγκατάσταση υγροποίησης, την 

μεταφορά, την εγκατάσταση επαναεριοποίησης και την προμήθεια στους τελικούς χρήστες 
(πλοία, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, κλπ), η επιχείρηση μικρής κλίμακας περιγράφεται 
καλύτερα ως δίκτυο αξίας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9, το SSLNG μπορεί να προέρχεται 
από υφιστάμενη εγκατάσταση συμβατικής κλίμακας υγροποίησης ή επαναεριοποίησης ΥΦΑ 
ή από μια εγκατάσταση υγροποίησης μικρής κλίμακας. Συνήθως εξυπηρετεί ένα ευρύτερο 
φάσμα τελικών χρηστών από τη συμβατική αλυσίδα αξίας. (IGU, 2015) 

Ένα παράδειγμα των επιλογών του δικτύου αξίας, παρουσιάζεται στο Σχήμα 9 παρακάτω, 
με πολλές έγχρωμες γραμμές. Η μπλε γραμμή δείχνει τη συμβατική κατανομή ΥΦΑ. Η 
κόκκινη γραμμή αντιπροσωπεύει μια πλήρη αλυσίδα SSLNG και ουσιαστικά το SSLNG κατά 
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τη διαδικασία υγροποίησης. Η κίτρινη γραμμή αντιπροσωπεύει το SSLNG από τη συμβατική 
εγκατάσταση υγροποίησης, όπου διασπάται και διοχετεύεται σε μικρότερες ποσότητες στο 
τερματικό μικρής κλίμακας. Η πράσινη διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύει μικρές 
ποσότητες ΥΦΑ από τα τερματικά εισαγωγής και επαναεριοποίησης, σε τοπικό ή 
απομακρυσμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Αν η ζήτηση ΥΦΑ προέρχεται αποκλειστικά 
από μικρούς τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ, και δεν υπάρχει διαδικασία επαναεριοποίησης, 

τότε η εγκατάσταση που λαμβάνει το ΥΦΑ είναι τερματικό εισαγωγής (πράσινη γραμμή). Οι 
τελικοί πελάτες μπορούν επίσης να εξυπηρετηθούν, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ή τους μικρούς τερματικούς σταθμούς. (IGU, 2015) 

 

 

Σχήμα 9 Πέντε διαφορετικές μέθοδοι διανομής ΥΦΑ σε εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας  

Πηγή (IGU, 2015)  

Υπάρχουν πολλές επιλογές για την μεταφορά του ΥΦΑ μέσω του δικτύου αξίας. Μία από 
τις επιλογές, είναι να ξεκινήσει από εγκαταστάσεις υγροποίησης μεγάλης κλίμακας και να 
φορτωθεί είτε σε συμβατικούς μεταφορείς ΥΦΑ, είτε σε μεταφορείς μικρής κλίμακας (μέχρι 
30.000 m3), είτε σε φορτηγά/σιδηροδρομικά μέσα, με προορισμό τους τελικούς χρήστες ή 
μετέπειτα διανομείς. Μόλις φορτωθεί σε συμβατικά πλοία, το ΥΦΑ μπορεί στη συνέχεια να 
μεταφερθεί σε τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ μικρής ή μεγάλης κλίμακας όπου σε μικρότερες 
ποσότητες, φορτώνεται σε μικρούς μεταφορείς ΥΦΑ (μέχρι 30.000 m3) ή φορτηγά/ 
σιδηροδρομικά μέσα με τους τελικούς χρήστες ή τους διανομείς ως προορισμό. Ανάλογα με 
τις επιλογές που γίνονται για τη δρομολόγηση του ΥΦΑ μέσω του δικτύου μικρής κλίμακας 
ΥΦΑ, πολλά μέρη θα διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία. Στο Σχήμα 10 παρακάτω, 

απεικονίζεται ενδεικτικά μία περίπτωση αλυσίδας αξίας - αλυσίδας εφοδιασμού, με τα 
επιμέρους στάδια, που συναντάται σε εγκαταστάσεις ΥΦΑ μικρής κλίμακας. 
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Οι εμπλεκόμενοι στο δίκτυο αξίας ΥΦΑ, ενδέχεται να είναι περισσότερο ή λιγότερο 
ενσωματωμένοι, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τους στόχους τους. Το 
ΥΦΑ μικρής κλίμακας είναι μια νέα επιχείρηση σε μία νέα αγορά και ως εκ τούτου τα 
περισσότερα μέρη δεν έχουν ακριβώς όμοιο ρόλο, σε σχέση με τους παραδοσιακούς παίκτες 
της επιχείρησης ΥΦΑ μεγάλης κλίμακας. Πέραν των εμπορικών και επιχειρηματικών φορέων, 
οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικοί φορείς διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στο δίκτυο 
αξίας και επηρεάζουν εμμέσως το συνολικό κόστος. (IGU, 2015) 

Παρακάτω αναφέρονται κάποια βασικά εμπλεκόμενα μέρη στο δίκτυο αξίας του ΥΦΑ και 
ειδικότερα στην αλυσίδα - δίκτυο αξίας του ΥΦΑ μικρής κλίμακας (IGU, 2015): 

 

Προμηθευτές Αερίου και οι Παραγωγοί ΥΦΑ 

 Ο προμηθευτής φυσικού αερίου είναι ιδιοκτήτης του φυσικού αερίου ή πωλεί το 
φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις παραγωγής ΥΦΑ. 

 Ο παραγωγός ΥΦΑ λειτουργεί την εγκατάσταση έτσι ώστε να υγροποιεί το αέριο. 

 Ο προμηθευτής ΥΦΑ πωλεί το ΥΦΑ σε πελάτες. 

Παράδειγμα: Στην Κίνα, ο όμιλος Guanghui (παραγωγός ΥΦΑ) κατέχει και λειτουργεί μία 
μικρής κλίμακας εγκατάσταση ΥΦΑ. Το αέριο προμηθεύεται από ένα τοπικό πεδίο εξόρυξης 
πετρελαίου και αερίου (προμηθευτής φυσικού αερίου). Το ΥΦΑ μεταφέρεται με φορτηγά σε 
ένα τερματικό επαναεριοποίησης και οι τελικοί πελάτες χρησιμοποιούν το ΥΦΑ ως καύσιμο 
για μεταφορές.  
 

Πλοιοκτήτες / Διαχειριστές πλοίων / Μεσίτες πλοίων 

 Ο πλοιοκτήτης είναι ιδιοκτήτης του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. 

 Ο διαχειριστής εκμεταλλεύεται το πλοίο, έχοντας συμφωνία λειτουργίας με τον 
πλοιοκτήτη. 

 Ο ναυλωτής, ναυλώνει το πλοίο από τον πλοιοκτήτη με συγκεκριμένο ναύλο. 

 Ο μεσίτης είναι διαμεσολαβητής μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών που 
χρησιμοποιούν πλοία μεταφορά εμπορευμάτων.  
 

Ιδιοκτήτες τερματικών / Διαχειριστές τερματικών / Κάτοχοι χωρητικότητας 

 Ο ιδιοκτήτης του τερματικού κατέχει τον τερματικό σταθμό και διατηρεί σύμβαση με 
τον διαχειριστή. 

 Ο διαχειριστής του τερματικού λειτουργεί τον τερματικό σταθμό και διατηρεί σύμβαση 
με τον κάτοχο χωρητικότητας. 

 Ο κάτοχος χωρητικότητας κατέχει το ΥΦΑ και χρησιμοποιεί το τερματικό για τη 
διαχείριση του ΥΦΑ. 

Παράδειγμα: Το φορτίο ΥΦΑ πωλείται στη Dong Energy (κάτοχος χωρητικότητας) και 
παραλαμβάνεται στο τερματικό σταθμού LNG Gate στο Ρότερνταμ (τερματικός σταθμός και 
ιδιοκτήτης τερματικού σταθμού). 
 

Παραλήπτες (επαναεριοποίηση και τελικοί χρήστες) 
 Οι παραλήπτες μπορούν να είναι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές του αερίου. 
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 Οι παραλήπτες μπορούν να είναι διανομείς που συγκεντρώνουν όγκους και πωλούν 
σε μικρούς καταναλωτές.  

Ενσωματωμένοι παίκτες 

Οι μεγάλοι παραγωγοί ΥΦΑ μπορούν να έχουν θέση σε όλη την αλυσίδα αξίας. 
Παραδείγματα είναι, οι πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου που προμηθεύουν φυσικό αέριο, 
παράγουν ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις τους, μεταφέρουν το ΥΦΑ σε κατάντη τμήματα της 
αλυσίδας, διασπάσουν μεγάλες ποσότητες σε μικρότερες και πουλούν το ΥΦΑ σε μεγάλους 
τελικούς χρήστες κατάντη, όπως η βαριά βιομηχανία που δεν έχει σύνδεση στο δίκτυο. 
Συνήθως κατέχουν περιουσιακά στοιχεία στην αλυσίδα. Οι έμποροι ΥΦΑ, για παράδειγμα, 
μπορούν επίσης να έχουν θέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ως προμηθευτές ΥΦΑ, 
που πωλούν το εμπόρευμα στους τελικούς χρήστες. Αυτό το σενάριο μπορεί να είναι 
ολοκληρωμένο, μέσω της κατοχής χωρητικότητας σε τερματικό μεγάλης ή μικρής κλίμακας 
και ως ναυλωτής των μεταφορέων ΥΦΑ. Οι έμποροι συνήθως δεν κατέχουν τα περιουσιακά 
στοιχεία προκειμένου να διατηρήσουν επαρκή ευελιξία για τους συναλλαγές. 

 

Κυβερνητικά / Ρυθμιστικά όργανα 

Αυτά τα μέρη επηρεάζουν μέρος ή ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ΥΦΑ μικρής κλίμακας, 

μέσω της ρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου ή ως πελάτης του τοπικού τερματικού 
εισαγωγής ΥΦΑ. Οι ρυθμιστικοί φορείς μπορούν να διαχειρίζονται την ασφάλεια εφοδιασμού 
της χώρας, καθορίζοντας την προσβασιμότητα και τα τιμολόγια στη χώρα. Σε μια τέτοια 
κατάσταση, συνήθως ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς μιας χώρας είναι υπεύθυνος για 
τις ενέργειες της ασφάλειας εφοδιασμού. Σε πολλές χώρες, οι αγορές φυσικού αερίου 
(αγορές ενέργειας) υπόκεινται σε ρυθμιστικό καθεστώς, περιορίζοντας τα κέρδη μιας 
εγκατάστασης ΥΦΑ (ιδίως όταν συνδέεται με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου).  
 

 

Σχήμα 10 Αλυσίδα Εφοδιασμού - Αλυσίδα Αξίας στην αγορά ΥΦΑ μικρής κλίμακας, με τα στάδια που 
περιλαμβάνονται από τους ανάντη προμηθευτές μέχρι τους τελικού χρήστες 

Πηγή (IGU, 2015) 
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2.4.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - SSLNG 

Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για το SSLNG, σε αντίθεση με τα μεγάλης κλίμακας έργα 
ΥΦΑ, μπορούν να προσφέρουν στους επενδυτές πιο άμεσες και δυνητικά ελκυστικές 
αποδόσεις μεσοπρόθεσμα. Η υψηλή τεχνολογία επιτρέπει στα έργα SSLNG να προσφέρουν 
υπηρεσίες «plug and play», απαιτώντας χαμηλότερες επενδυτικές ανάγκες και 
επιταχυνόμενα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και λειτουργίας. Αυτό οδηγεί σε μείωση της 
αβεβαιότητας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. Δεύτερον, ο τομέας του 
SSLNG είναι κλιμακωτός, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
εύκολα να αυξήσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης, λόγω αυξημένης ζήτησης ενώ παράλληλα 
κερδίζει τις συνέργειες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό καθιστά το SSLNG ιδανικό τρόπο 
για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης. Τελικά, ακριβώς λόγω αυτής 
της ευελιξίας το SSLNG μπορεί να τονώσει τη ζήτηση σε περιοχές και αγορές που δεν είχαν 
προηγουμένως πρόσβαση σε ΥΦΑ ως πηγή καυσίμων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

ηλεκτροπαραγωγή εκτός δικτύου, όπως σε νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές ή για 
εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων. Στο Σχήμα 11, απεικονίζεται ένας ενδεικτικός τρόπος 
λειτουργία της αγοράς SSLNG - αλυσίδα αξίας. (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017) 

 

 

Σχήμα 11 Ενδεικτική αλυσίδα εφοδιασμού ΥΦΑ - αλυσίδα αξίας στην αγορά ΥΦΑ μικρής κλίμακας 

Πηγή (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017) 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η είσοδος μεγάλων εταιρειών φυσικού αερίου και 
ΥΦΑ, στην αγορά ΥΦΑ μικρής κλίμακας, χαρακτηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις και 
προσπάθειες αύξησης του μεριδίου αγοράς. Η Shell αναπτύσσει υπηρεσίες ανεφοδιασμού 
πλοίων στην ευρύτερη περιοχή Άμστερνταμ – Ρότερνταμ – Αμβέρσα και στη βόρεια 
Γερμανία. Τον Αύγουστο του 2016, η Shell και η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ υπέγραψαν 
συμφωνία για την προμήθεια ΥΦΑ, για χρήση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
Engie, η γαλλική εταιρεία παραγωγής και διανομής φυσικού αερίου, έχει δεσμευτεί να 
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επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις SSLNG και συμπιεσμένο φυσικό αέριο 
(CNG) σε όλη την Ευρώπη έως το 2020 και έχει ξεκινήσει τον ανεφοδιασμό από πλοίο σε 
πλοίο, στο λιμάνι Zeebrugge του Βελγίου. Η φινλανδική η εταιρεία Gasum επικεντρώνεται 
στην επέκταση της σκανδιναβικής περιοχής, επενδύοντας σε εγκαταστάσεις επαναφόρτωσης 
και αποθήκευσης στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Στα τέλη του 2016, η Gazprom ενέκρινε το 

αναπτυξιακό πρόγραμμα 2017-19 που περιλαμβάνει την κατασκευή σταθμών ανεφοδιασμού 
φυσικού αερίου και παραγωγής και χρήσης ΥΦΑ μικρής κλίμακας στην Ευρώπη και την 
Κίνα. Στη νοτιοανατολική Ασία, εταιρείες όπως η ινδονησιακή εθνική πετρελαϊκή εταιρεία 
Pertamina επενδύει σε εγκαταστάσεις SSLNG. (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017) 

 

2.4.3. ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΦΑ ΜΙΚΡΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας, για παροχή ΥΦΑ στη ναυτιλία, στις 
μεταφορές και σε βιομηχανικές χρήσεις, απαιτεί διαφορετική νοοτροπία σε σύγκριση με τη 
συμβατική αλυσίδα ΥΦΑ μεγάλης κλίμακας. Υποστηριζόμενη από βελτιώσεις στην 
τεχνολογία και την οικονομία, η επιχείρηση SSLNG, ταχέως επεκτάθηκε από ένα μικρό 
αντίγραφο επιχειρήσεων μεγαλύτερης κλίμακας σε εξατομικευμένες λύσεις SSLNG. 
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά, σχετικά με τις εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας ΥΦΑ, 
σημαντικά σημεία ανάπτυξης, προοπτικές και προκλήσεις.  

  

Σημαντικά σημεία ανάπτυξης (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017): 

 Οικονομικά: Πλεονέκτημα κόστους του ΥΦΑ, έναντι των εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας για τους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου. 

 Περιβάλλον: Το ΥΦΑ μικρής κλίμακας μπορεί να αποφέρει ελκυστικά 
περιβαλλοντικά οφέλη τόσο στην παραγωγή φυσικού αερίου (πρόληψη της 
καύσης) καθώς και στη χρήση του τελικού καταναλωτή (μεταφορές/παραγωγή 

ενέργειας και θέρμανσης) σε σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά καύσιμα. 

 Κυβερνητικές αποφάσεις για την αύξηση του επιπέδου ενεργειακής ανεξαρτησίας 
μίας χώρας ή μίας περιοχής με την ανάπτυξη εναλλακτικού ενεργειακού 
εφοδιασμού, με βάση τη χρήση ΥΦΑ. 

Προοπτικές (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017): 

 Τεχνολογία: Η ανάπτυξη και ωρίμανση της τεχνολογίας του ΥΦΑ μικρής κλίμακας 
θεωρείται βαρύνουσας σημασίας. Για παράδειγμα, πιο αποδοτικές και οικονομικά 
βέλτιστες διαδικασίες υγροποίησης σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις ΥΦΑ 

αναπτύσσονται, ενώ για το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο η τεχνολογία κινητήρων 
αερίου βρίσκεται υπό διαρκή ανάπτυξη. 

 Χρηματοδότηση: Η διαθεσιμότητα σχετικά «φθηνών» χρημάτων είτε από το 
τραπεζικό σύστημα, είτε από προγράμματα επιδότησης, για τη χρηματοδότηση 
έργων μπορεί να προκαλέσει ελκυστικότητα για επενδύσεις σε έργα μικρής 
κλίμακας και να προσελκύσει νέους «παίκτες» στην αγορά, όπως βέβαια και 
μεγάλες εταιρίες του κλάδου. Τα έργα SSLNG απαιτούν χαμηλότερες επενδύσεις, 

καθώς είναι μικρότερα από τα συμβατικά έργα. Ωστόσο, ακόμα και με αυτή τη 
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χαμηλότερη επένδυση, οι περισσότερες εταιρείες χρειάζονται ένα ορισμένο 
επίπεδο δεσμεύσεων από τους πελάτες. 

 Φορολογικό καθεστώς και επιδοτήσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μικρά έργα 
παραγωγής ΥΦΑ μπορούν να βοηθήσουν, για παροχή φυσικού αερίου σε 
απομακρυσμένες περιοχές που δεν συνδέονται με τα κύρια μεταφορικά δίκτυα. 
Επομένως, οι (τοπικές) αρχές μπορούν να παρέχουν ελκυστικά δημοσιονομικά 
πακέτα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του ΥΦΑ. Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

πρότειναν την κατασκευή τερματικών εισαγωγής μικρής κλίμακας, με τη βοήθεια 
επιδοτήσεων της ΕΕ. 

 Τόνωση της πολιτικής και των κανονισμών: Επιβάλλεται συνήθως η επιβολή 
περιβαλλοντικών οφελών, από κυβερνητικές παρεμβάσεις μέσω πολιτικών ή 
κανονισμών. 

Προκλήσεις (Biscardini, Schmill, & Del Maestro, 2017): 

 Κόστος: Η κύρια πρόκληση της βιομηχανίας SSLNG σχετίζεται με το κόστος, λόγω 
της έλλειψης οικονομιών κλίμακας, της ακριβής υποδομής και των ακριβών 
χρησιμοποιούμενων υλικών (κρυογενικά). 

 Προσαρμοσμένη μηχανική: Το SSLNG έχει προσελκύσει μεγάλους και 
μικρότερους «παίκτες» στην αγορά. Για τους μεγάλους παίκτες μία πρόκληση είναι 
να αναπτύξουν αποδοτικά οικονομικές και κατάλληλες για το σκοπό τεχνολογικές 
λύσεις, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η φήμη της εταιρίας και τα πρότυπα ασφαλείας 

και ποιότητας. 

 Ασφάλεια: Για νέους «παίκτες» που εισέρχονται στην αγορά του SSLNG, η 
διατήρηση ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας, μπορεί να είναι μια πρόκληση σε 
σχέση με την έλλειψη εμπειρίας. Επιπλέον, το δίκτυο SSLNG περιλαμβάνει πολλά 
μέρη και επιμέρους διαδικασίες, που απαιτούν ένα πλαίσιο προτύπων και 
κατευθυντήριων γραμμών για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου ασφαλείας.  

 Προσφορά και ζήτηση: Η ανάπτυξη της επιχείρησης SSLNG συνδέεται επίσης με 
τη ζήτηση για ΥΦΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτής. Έτσι 
δημιουργείται ένα πιθανό αδιέξοδο όπου οι καταναλωτές επιθυμούν την ασφάλεια 
του εφοδιασμού πριν δεσμευτούν στη χρήση ΥΦΑ, ενώ οι δυνητικοί προμηθευτές 
πρέπει να εξασφαλίσουν μια αγορά που να δικαιολογεί την επένδυση. Η λύση ενός 
τέτοιου διλήμματος αντιμετωπίζεται με ποικίλους τρόπους σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. Αυτή η πρόκληση θα εξαφανιστεί σταδιακά καθώς η αγορά αναπτύσσεται 
περαιτέρω και το SSLNG γίνεται πιο ευρέως εμπορεύσιμο. 

 Πλήρης ανάπτυξη αλυσίδας εφοδιασμού: Αρκετές ευκαιρίες στον τομέα SSLNG 

γίνονται εφικτές με την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού, από 
την πηγή (πεδίο εξόρυξης, αγωγοί), μέχρι τους τελικούς πελάτες. Η πρόκληση 
είναι να λειτουργούν και σχεδιαστούν όλα τα στοιχεία μίας τέτοιας αλυσίδας 
εφοδιασμού αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά, από την κάθε εταιρεία - επενδυτή. 

 Έλλειψη και αλλαγή πολιτικής και κανονισμών: Κυρίως για λιγότερο ανεπτυγμένες 
αγορές ΥΦΑ, η απουσία πολιτικών θα πρέπει να εξεταστεί κατά την ανάπτυξη ενός 
νέου έργου SSLNG, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει να αναφερθούν και να 
χρησιμοποιήσουν το σύνολο των διεθνών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών. 
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2.5. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΦΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 

2.5.1. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΦΑ 

Γενικώς, τα τελευταία χρόνια οι υποδομές και η τεχνολογία στα τερματικά έχουν βελτιωθεί 
και έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρουν τα τερματικά 
είναι οι εξής (EMSA, 2018): 

 Επαναφόρτωση: Μεταφορά ΥΦΑ από τις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ του 
τερματικού σταθμού σε ένα πλοίο. 

 Μεταφόρτωση: Άμεση μεταφορά ΥΦΑ από ένα πλοίο σε άλλο. 

 Φόρτωση πλοίων ανεφοδιασμού: Το ΥΦΑ φορτώνεται στα πλοία ανεφοδιασμού που 
τροφοδοτούν στη συνέχεια πλοία με καύσιμο ΥΦΑ ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ΥΦΑ για ανεφοδιασμό πλοίων. 

 Φόρτωση φορτηγών: Το ΥΦΑ φορτώνεται σε βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα που 
μεταφέρουν ΥΦΑ σε μικρότερες ποσότητες. 

 Σιδηροδρομική φόρτωση: Το ΥΦΑ φορτώνεται σε βαγόνια-δεξαμενές σιδηροδρόμων 
τα οποία μεταφέρουν ΥΦΑ σε μικρότερες ποσότητες. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι ενδεικτικοί τύποι τερματικών σταθμών ΥΦΑ, 
εξετάζονται τα κύρια μέσα μεταφοράς και ανεφοδιασμού ΥΦΑ (πλοία, βυτιοφόρα, αγωγοί) με 
τις ιδιότητές τους, όπως δίνονται και κάποια στοιχεία σχετικά με την υγροποίηση του φυσικού 
αερίου, δηλαδή τη μετατροπή του φυσικού αερίου σε ΥΦΑ.  

 

Μονάδες υγροποίησης ΥΦΑ μικρής κλίμακας: 
 Το ΥΦΑ παράγεται σε μονάδες υγροποίησης μικρής κλίμακας για να ανταποκριθεί 

στη μέγιστη ζήτηση ή να διαθέσει φυσικό αέριο σε περιοχές όπου δεν είναι οικονομικά 
ή τεχνικά εφικτό να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί. 

Σταθμοί ανεφοδιασμού ΥΦΑ για φορτηγά: 
 Σταθμοί που επιτρέπουν στα φορτηγά να γεμίζουν με ΥΦΑ ως καύσιμο κίνησης. 

«Δορυφορικοί» σταθμοί αποθήκευσης ΥΦΑ: 
 Επιτρέπουν την αποθήκευση ΥΦΑ σε μικρές ποσότητες σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχει αγωγός. Το ΥΦΑ παραδίδεται κυρίως με φορτηγά (αλλά και με μικρά πλοία 
ΥΦΑ) στις «δορυφορικές» εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύεται και επαναεριοποιείται 
στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου ή χρησιμοποιείται από τον τελικό χρήστη.  

Ενδιάμεσοι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ (Intermediary LNG Terminals) (Δελλής, 2013): 
Ενδιάμεσοι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν η απόσταση 

μεταξύ των τερματικών εγκαταστάσεων εισαγωγής ΥΦΑ από τους τελικούς χρήστες είναι 
τέτοιου μεγέθους, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμη λύση για την κάλυψη της, σε σχέση με 
πλοία ανεφοδιασμού (bunker vessel) ή βυτιοφόρα ΥΦΑ. Το φάσμα των οικονομικά εφικτών 
αποστάσεων είναι περίπου μέχρι 100 ναυτικά μίλια (185 km) για τα «bunker vessel», με 
βάση τις τρέχουσες πρακτικές, και μέχρι 500 km για βυτιοφόρα ΥΦΑ. Η απόσταση αυτή 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μεγέθη των βυτιοφόρων που επιτρέπονται σε κάθε χώρα. 
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Οι ενδιάμεσοι τερματικοί σταθμοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος. Σε 
εφαρμογή πλήρους κλίμακας σε ένα μεγάλο λιμάνι, ο ενδιάμεσος τερματικός μπορεί να είναι 
αρκετά μεγάλος, όπως για παράδειγμα 100.000 m3, ενώ αντίστοιχα ένας ενδιάμεσος 
τερματικός σταθμός που εξυπηρετεί μικρά αλιευτικά ή ρυμουλκά σκάφη μέσω συστήματος 
αγωγών στην αποβάθρα μπορεί να είναι εξοπλισμένος με αρκετά μικρής ικανότητας 
δεξαμενές, όπως για παράδειγμα 50 m3. 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης του ΥΦΑ μπορούν να είναι χερσαίες, κινητές ή πλωτές. 
Πολλοί από τους υφιστάμενους ενδιάμεσους τερματικούς σταθμούς διαθέτουν χερσαίες 
δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ. Οι κινητές δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ (Containers ΥΦΑ), 

οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του ΥΦΑ μέσω σιδηροδρόμων, μέσω 
θαλάσσης, ποταμών ή από το οδικό δίκτυο. μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την 
αποθήκευση του ΥΦΑ στη ξηρά.  

Οι πλωτοί σταθμοί, τα πλοία ή οι «μπάριζες», μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ενδιάμεσοι τερματικοί σταθμοί ανεφοδιασμού. Τα βασικότερα πλεονέκτημα των πλωτών 
τερματικών σταθμών σε σύγκριση με τις σταθερές χερσαίες δεξαμενές είναι το χαμηλότερο 
κόστος επένδυσης καθώς και η διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι και τη 
λειτουργία είναι σημαντικά μικρότερη.  

 

Μικρού και Μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς ΥΦΑ για ανεφοδιασμό (Δελλής, 2013): 
Τα μικρού και μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς ΥΦΑ είναι απαραίτητα όταν απαιτείται 

περαιτέρω διανομή από του τερματικούς σταθμούς εισαγωγής ΥΦΑ σε ενδιάμεσους 
σταθμούς συμπεριλαμβανομένων των πλωτών σταθμών (πλοία/«μπάριζες»). Υπάρχουν δύο 
κατηγορίες που μπορούμε να διακρίνουμε τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ: «LNG bunker vessels» 

και «LNG feeder vessels». Επιπλέον, το ΥΦΑ μπορεί να μεταφερθεί από «μπάριζες» οι 
οποίες μπορεί να έχουν ή όχι σύστημα αυτοπρόωσης.  

Τα «LNG bunker vessels» σε σύγκριση με τα «LNG feeder vessels» είναι μικρότερα και 
ευέλικτα κινήσεων μέσα στο λιμένα. Σε γενικές γραμμές, η μεταφορική ικανότητα των «LNG 

bunker vessels» κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 m3. Για να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 
ένα ευρύτερο φάσμα πλοίων, το «LNG bunker vessel» θα μπορούσε να σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει καύσιμα ΥΦΑ καθώς και πετρελαιοειδή καύσιμα. Ακόμα 
θα μπορούσε και το ίδιο, να χρησιμοποιεί ΥΦΑ ως καύσιμο καθιστώντας το όσο το δυνατόν 
πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Αντλίες φορτίου υψηλής χωρητικότητας και ένα σύστημα 
διανομής χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές θεωρούνται αναγκαία ώστε να εξασφαλιστεί ένας 
γρήγορος και ασφαλής ανεφοδιασμός. 

Ο βασικός σκοπός των «LNG feeder vessels» είναι η περιφερειακή διανομή του 
ναυτιλιακού καυσίμου ΥΦΑ από τους μεγάλους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής προς τους 
ενδιάμεσους σταθμούς, κατά μήκος της ακτογραμμής καθώς και η δυνατότητα ανεφοδιασμού 
μεγάλων πλοίων που έχουν ανάγκη από μεγάλες ποσότητες ΥΦΑ. Το μέγεθος και οι κύριες 
διαστάσεις των «LNG feeder vessels» μπορούν να ποικίλουν αρκετά ανάλογα με τις 
διάφορες απαιτήσεις της αγοράς, τα βάθη και άλλους φυσικούς περιορισμούς των λιμένων 
και των προκαθορισμένων σημείων όπου πραγματοποιούνται οι ανεφοδιασμοί, καθώς και 
την ευελιξία την οποία θα πρέπει να διαθέτει. Η τυπική χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου για 
ενός τέτοιου τύπου πλοίο τροφοδοσίας ΥΦΑ, κυμαίνεται από 7.000 έως 20.000 m3. Ο 
εξοπλισμός που θα πρέπει να διαθέτει το πλοίο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος, έτσι ώστε 
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να το καταστεί όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο στο ανεφοδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις του ΥΦΑ ως φορτίο και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Το 
κύριο καύσιμο το πλοίου θα μπορούσε να είναι το ΥΦΑ, χρησιμοποιώντας τους ατμούς του 
ΥΦΑ από τις δεξαμενές αποθήκευσης.  

 

Ειδικά βυτιοφόρα για περιφερειακή διανομή του ΥΦΑ (Δελλής, 2013): 
Η περιφερειακή διανομή του ΥΦΑ πραγματοποιείται από βυτιοφόρα οχήματα που 

εξυπηρετούν τις κοντινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, άλλα και λιμάνια σε συγκεκριμένες 
περιοχές καθώς και τη μεταφορά του ΥΦΑ εντός των λιμένων. Τα φορτηγά μεταφοράς ΥΦΑ 

μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από 
μονάδες υγροποίησης μικρής κλίμακας σε πελάτες που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο 
μεταφοράς φυσικού αερίου.  

Οι τερματικοί σταθμοί για να πραγματοποιήσουν τη διανομή σε περιφερειακό επίπεδο θα 
πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις φόρτο/εκφόρτωσης. Εύκαμπτοι σωλήνες 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ΥΦΑ μεταξύ του φορτηγού και του τερματικού σταθμού. Η 
άντληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε με την αύξηση της πίεσης της 
δεξαμενής του βυτιοφόρου, είτε με τη χρήση αντλιών. Ο πρώτος τρόπος απαιτεί την ύπαρξη 
λιγότερου εξοπλισμού αλλά καθιστά τον ανεφοδιασμό χρονοβόρο. Ο δεύτερος τρόπος δίνει 
τη δυνατότητα υψηλής ταχύτητας ανεφοδιασμού με τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού 
αντλιών με τυπικό μέγεθος σωληνώσεων δύο έως τρείς ίντσες.  

Το όχημα συνήθως μπορεί να μεταφέρει από 50 έως 80 m3 ΥΦΑ, ανάλογα με το 
επιτρεπόμενο μέγεθος των φορτηγών σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ένας τυπικός 
ανεφοδιασμός από ένα βυτιοφόρο 50 m3 μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες, 
συμπεριλαμβανομένου της συμπλήρωσης των απαιτούμενων εγγράφων και των διαδικασιών 
ασφαλείας. Ο χρόνος άντλησης είναι περίπου μια ώρα (transfer rate 60 m3/h) . Αποτελεί 
ωστόσο, μια αρκετά οικονομική λύση με το κόστος επένδυσης να κυμαίνεται από 350.000-

500.000 ευρώ για ένα τυπικό βυτιοφόρο των 55 m3.  

 

Μεταφορά ΥΦΑ μέσω αγωγών (Δελλής, 2013): 
Η μεταφορά του ΥΦΑ μέσω δικτύων αγωγών σε μεγάλες αποστάσεις αποτελεί μια 

δύσκολη και ακριβή τεχνική. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η χρήση αγωγών θα περιορίζεται 
σε διανομή για την τροφοδοσία σταθμών ανεφοδιασμού ΥΦΑ (δεξαμενές) και όταν οι 
αποστάσεις ανάμεσα στο ρυθμιστικό σταθμό για την πίεση του φυσικού αερίου και τoν 
ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού ΥΦΑ είναι μικρή. 

Προβληματισμοί υπάρχουν για το φαινόμενο της εξάτμισης «boil off gas» στους αγωγούς, 
ιδίως όταν το ΥΦΑ δεν χρησιμοποιείται. Δύο είναι οι κύριοι τρόποι αντιμετώπισης των 
προβλημάτων του ΥΦΑ σε αγωγούς, όταν δεν είναι σε χρήση (Δελλής, 2013): 

 Η συνεχής κυκλοφορία του ΥΦΑ στον αγωγό μπορεί να γίνει έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος μείωσης της θερμοκρασίας μέχρι την επόμενη φορά που 
θα χρησιμοποιηθεί ο αγωγός. Η μέθοδος αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
έντασης του φαινομένου «boil off», γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εάν το 
δίκτυο των αγωγών συνδέεται με τερματικό σταθμό, ο σταθμός αυτός θα μπορεί να 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

   35 

 

χρησιμοποιεί το «boil off» από τους αγωγούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένας γεμάτος 
αγωγός εμπεριέχει υψηλά επίπεδα κινδύνου σε σύγκριση με έναν άδειο. 

 Το άδειασμα του αγωγού μετά από κάθε χρήση απαιτεί συνήθως άζωτο. Το 
πρόβλημα είναι ότι το άζωτο μπορεί να ενεργήσει μολύνοντας, όταν χρησιμοποιείται 
σε μεγάλη κλίμακα. Ένας αγωγός που γεμίζεται με άζωτο μπορεί να χρειαστεί να 
διοχετευτεί με φυσικό αέριο προτού κρυώσει. Αυτό είναι χρονοβόρο και μη 
αποτελεσματικό. 
 

Μετατροπή Αερίου σε Υγρό (Δελλής, 2013): 
Υπάρχουν πλέον νέες τεχνολογίες για την παραγωγή ΥΦΑ σε σταθμούς ρύθμισης της 

πίεσης και μέτρησης σε ένα δίκτυο αγωγών. Πριν από τη διανομή του αερίου στον τελικό 
χρήστη, η πίεση εντός των αγωγών πρέπει να μειωθεί. Ως εκ τούτου, μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν διαδικασίες εκτόνωσης για να εκμεταλλευθούν την διαφορά πίεσης. Η 
διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την εκτόνωση του αερίου εισόδου, μέσω ενός 
στροβίλου, μειώνοντας κατά συνέπεια τη θερμοκρασία και υγροποιώντας μερικώς το αέριο. 
Μια μονάδα παραγωγής ΥΦΑ αυτού του τύπου θα πρέπει φυσικά να βρίσκεται στη φυσική 
γραμμή μεταφοράς αερίου, ωστόσο το ΥΦΑ θα μπορούσε να αποσταλεί σε άλλη τοποθεσία. 

Αυτό θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα υφιστάμενα εμπορικά συστήματα, εάν η 
μείωση της πίεσης είναι αρκετά μεγάλη. Αριθμητικά στοιχεία από τις νέες εγκαταστάσεις 
δείχνουν ότι 20-30% του όγκου του αερίου διέλευσης του σταθμού μπορεί να παραχθεί ως 
ΥΦΑ. Μέχρι σήμερα ο κύριος σκοπός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι η παραγωγή 
ΥΦΑ ως καύσιμο οχημάτων. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην 
παροχή του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, κυρίως από εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. 

Το μεγάλο μειονέκτημα με τη χρήση ενός συστήματος όπως αυτό είναι, ότι η χρήση του 
ΥΦΑ θα πρέπει να ακολουθείται από τα χαρακτηριστικά της χρήσης του φυσικού αερίου. 
Είναι πιθανό ότι το ΥΦΑ το οποίο θα παράγεται στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης και 
μέτρησης θα προορίζεται για σταθμούς ανεφοδιασμού πλοίων, οι οποίοι έχουν ένα προφίλ 
ζήτησης που είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο του δικτύου των αγωγών. Με την 
εγκατάσταση μιας μεγαλύτερης δεξαμενής μπορεί να ξεπεραστεί κατά πάσα πιθανότητα αυτό 
το εμπόδιο.  
 

2.5.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΦΑ  

Μία από τις κύριες προκλήσεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ (LNG Bunkering) 
είναι οι διασυνδέσεις που δημιουργούνται κατά τη στιγμή της παράδοσης του ΥΦΑ. Αυτές οι 
προκλήσεις μπορεί να είναι κανονιστικού ή τεχνικού χαρακτήρα, αλλά όχι μόνο. Στην 
πραγματικότητα, στην κορυφή των συγκεκριμένων προτύπων και τεχνολογικών αναγκών για 
το ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο, που πρέπει να ανεφοδιαστεί με ασφάλεια είναι σημαντικό να 
αναγνωριστεί η σημασία της εναρμόνισης.  

Η δημιουργία περιβάλλοντος διασύνδεσης κατά τον ανεφοδιασμό προκαλεί ανησυχία για 
το πώς συνδέονται και λειτουργούν εναρμονισμένα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια 
(«χερσαία πλευρά» έναντι «πλευράς πλοίου», «λιμάνι» έναντι «δρόμου», «δρόμος» έναντι 
«πλευράς πλοίου», κλπ.). Ιδανικά οι κανονισμοί και οι απαιτήσεις θα πρέπει να τείνουν προς 
την εναρμόνιση και τα μη αντιφατικά καθεστώτα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Στην 
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κορυφή της διασύνδεσης μπορεί επίσης να αποκαλυφθούν πιθανές ασυμφωνίες κατάρτισης, 
αναντιστοιχίες εξοπλισμού και άλλοι παράγοντες που μπορούν τελικά να επηρεάσουν την 
ασφάλεια και να επηρεάσουν το περιβάλλον με περιττές εκπομπές μεθανίου. Η 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τη ζωή και την ιδιοκτησία και ο μετριασμός της 
απελευθέρωσης φυσικού αερίου είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί και καθιστούν την αλυσίδα 

ΥΦΑ μέσα στην περιοχή του λιμένα ως απλή και τεχνικά εφικτή. (EMSA, 2018) 

Κάποια βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ανεφοδιασμό με ΥΦΑ είναι (EMSA, 

2018): 

1. Ο τρόπος που μεταφέρεται το ΥΦΑ στο λιμάνι. 
2. Κατά πόσο αποθηκεύεται ενδιάμεσα εντός του λιμένα. 
3. Ο τρόπος που παραδίδεται το ΥΦΑ στο ανεφοδιαζόμενο πλοίο. 

Πολλοί διαφορετικοί συνδυασμοί είναι δυνατοί. Με αυτούς τους διαφορετικούς 
συνδυασμούς υπάρχουν διαφορετικά ρυθμιστικά μέσα, σε εθνικό, σε περιφερειακό ή διεθνές 
επίπεδο. Ο προσδιορισμός πιθανών αντικρουόμενων απαιτήσεων θα είναι επίσης χρήσιμος 
για την περιγραφή των κατευθυντήριων γραμμών που ενδέχεται να είναι σε θέση να 
επιλύσουν, να αποσαφηνίσουν, να εξορθολογήσουν και να εντοπίσουν πιθανώς 
προσαρμοσμένες διαδικασίες. (EMSA, 2018) 

Η παράδοση καυσίμου ΥΦΑ σε ένα πλοίο μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, 
ακολουθώντας διαφορετικές μεθόδους, ανάλογα τις υποδομές και λειτουργικούς παράγοντες. 

Διάφορες μέθοδοι ανεφοδιασμού με ΥΦΑ είναι διαθέσιμες, με τη μέθοδο από βυτιοφόρο 
όχημα στο πλοίο «Truck-to-Ship» (TTS) να είναι συνήθης. Η επιλογή για τη μέθοδο TTS έχει 
ως αποτέλεσμα διαφορετικές πτυχές και δυσκολίες που συνάδουν με την ανάπτυξη της 
επιχειρησιακής λειτουργίας για τη μεταφορά ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο. Από τη μία 
πλευρά, η λειτουργική ευελιξία και οι περιορισμένες απαιτήσεις υποδομής για την μέθοδο 

TTS και, από την άλλη πλευρά, οι σχετικά χαμηλές αρχικές επενδύσεις, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη της μεθόδου. (EMSA, 2018) 

Παρακάτω στα Σχήματα 12 και 13, παρουσιάζονται οι τρείς βασικοί τρόποι ανεφοδιασμού 
των πλοίων με ΥΦΑ : 

 Ανεφοδιασμός από πλοίο σε πλοίο, πραγματοποιείτε σε αποβάθρα ή στην θάλασσα 
(Ship-to-Ship, STS). 

 Ανεφοδιασμός από ειδικά διαμορφωμένο βυτιοφόρο σε πλοίο (Truck-to-Ship, TTS). 

 Ανεφοδιασμός από τον σταθμό Ανεφοδιασμού ΥΦΑ σε πλοίο μέσω αγωγών (LNG 
Terminal-to-Ship via pipeline, TPS). 
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Σχήμα 12 Οι τρείς διαθέσιμες μέθοδοι ανεφοδιασμού με ΥΦΑ 

Πηγή (Tractebel Engie, 2018) 

 

Σχήμα 13 Σχηματική απεικόνιση των τριών μεθόδων ανεφοδιασμού ΥΦΑ 

Πηγή (The Danish Maritime Authority, 2012) 

 

2.5.2.1. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ, SHIP-TO-SHIP (STS) BUNKERING 

Ο ανεφοδιασμός που πραγματοποιείται από πλοίο σε πλοίο (STS) μπορεί να εκτελεστεί 
όταν το πλοίο βρίσκεται στην αποβάθρα, στο αγκυροβόλιο ή στη θάλασσα όταν το πλοίο 
είναι σε λειτουργία. Ωστόσο, η δυνατότητα του τελευταίου περιορίζεται από τις αντίξοες 
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καιρικές συνθήκες, όπως των ισχυρών ανέμων, κυμάτων, ορατότητας, ρευμάτων και 
παλίρροιες. 

Θα πρέπει να παρέχονται όλες οι απαιτούμενες συνθήκες ώστε να πραγματοποιείτε μια 
καλή πρόσδεση ανάμεσα στο πλοίο ανεφοδιασμού και στο πλοίο που τροφοδοτείται με 
καύσιμο ΥΦΑ. Οι κατάλληλοι προσκρουστήρες και η κατάλληλη ποιότητα και ποσότητα των 
σχοινιών πρόσδεσης, είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για έναν ανεφοδιασμό καυσίμων με 
τη μέθοδο STS. Ακόμα το σύστημα ανεφοδιασμού πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική κυκλοφορία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα 
πλοία. Ο απαιτούμενος χρόνος για να πραγματοποιηθεί η πρόσδεση των πλοίων πρέπει να 
βασίζεται στο “turnaround time”, το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διαδικασία του 
ανεφοδιασμού. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου STS, παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 1. 

Για λειτουργικούς λόγους όσο και για πρακτική και χρονική απόδοση, οι ποσότητες του 
ΥΦΑ που πρέπει να παραδίνονται από τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ δεν μπορεί να είναι πολύ 
μικρές. Όγκοι οι οποίοι είναι περισσότερο από 100 m3 αποτελούν μια λογική επιλογή για το 
συγκεκριμένο τρόπο ανεφοδιασμού. Τυπικά μεταφορικές ικανότητες πλοίων για τον 
ανεφοδιασμό καυσίμων κυμαίνονται από 1.000 έως 10.000 m3. Μικρά πλοία ή φορτηγίδες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένους λιμένες με χωρητικότητες κάτω των 1.000 m3. 

Ο ανεφοδιασμός καυσίμων με τη μέθοδο STS αναμένεται να είναι η κύρια μέθοδος 
ανεφοδιασμού πλοίων που απαιτούν όγκο καυσίμων άνω των 100 m3, λόγω του υψηλού 
βαθμού ευελιξίας, η οποία επιτρέπει σε όλους τους τύπους των πλοίων να εξυπηρετούνται 
τόσο στην αποβάθρα όσο και στη θάλασσα, αλλά και των υψηλών ρυθμών φόρτωσης και τις 
μεγάλες ποσότητες ανεφοδιασμού καυσίμων που μπορούν να μεταφέρουν. (Δελλής, 2013) 

Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου STS 

Πηγή (EMSA, 2018) 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (V) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Q)

V ≈ 100-6500m3 Q ≈ 500-1000m3/h

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχει συσχέτιση με τις λειτουργίες χειρισμό φορτίου / 
επιβατών. Ταυτόχρονες λειτουργίες και εργασίες 
ευνοούνται (Simultaneous Operations - "SIMOPS")

Αρχικό επενδυτικό κόστος που αφορά το σχεδιασμό, 
προμήθεια, κατασκευή και λειτουργία ενός πλοίου 
τροφοδοσίας ΥΦΑ / φορτηγίδα

Ευνοϊκότερη επιλογή για ανεφοδιασμού, ειδικά για τα πλοία 
με σύντομη αναμονή στο λιμένα

Σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο ζωής 
υπολογίζονται για τη συγκεκριμένη επιχείρηση ΥΦΑ

Μεγαλύτερη χωρητικότητα παράδοσης και υψηλότερος 
ρυθμός φόρτωσης από τη μέθοδο "TTS"

Περιορισμένο μέγεθος για το ανεφοδιαστικό πλοίο, 
σχετιζόμενο με τους περιορισμούς του λιμένα

Επιχειρησιακή ευελιξία, μπορεί να λάβει χώρα αφού το 
παραδίδον πλοίο πλευρίσει το πλοίο υποδοχής, 
αγκυροβολημένο στο αγκυροβόλιο ή στο σταθμό

Από πλοίο σε πλοίο - STS

Το ΥΦΑ παραδίδεται στοπου δέχονται σκάφη από άλλο πλοίο ή φορτηγίδα, αγκυροβολημένο παράλληλα με το αντίθετο 
δίπλα στην αποβάθρα. Παράδοση ΥΦΑ με εύκαμπτος σωλήνα.
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2.5.2.2. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ, TRUCK-TO-SHIP (TTS) 

BUNKERING  

Ο ανεφοδιασμός από ειδικά διαμορφωμένα βυτιοφόρα φορτηγά, αποτελεί σήμερα τον πιο 
διαδεδομένο τρόπο ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ. Το κύριο όφελος των ειδικά 
διαμορφωμένων βυτιοφόρων είναι το γεγονός ότι αποτελούν μια μικρή οικονομικά επένδυση, 

σε σύγκριση με τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται στην 
προβλήτα, όπου το βυτιοφόρο είναι σταθμευμένο, μέσω ενός συστήματος εύκαμπτων 
σωληνώσεων. Ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι ο εφοδιασμός των 
πλοίων δεν πραγματοποιείται με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος τρόπος 
ανεφοδιασμού να είναι κατάλληλος για μικρούς όγκους καυσίμου μέχρι 100-200 m3.  

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο σε λειτουργίες οι 
οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν παράλληλα με έναν ανεφοδιασμό, όπως ο χειρισμός 
φορτίων και η επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών, καθώς ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται 
από την πλευρά της προβλήτας. Ακόμα ένας προφανής περιορισμός είναι ότι η προτιμώμενη 
τοποθεσία για την πραγματοποίηση του ανεφοδιασμού θα πρέπει να συνδέεται οδικά με τον 
σταθμό ανεφοδιασμού ΥΦΑ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει ειδική εγκατάσταση και 
εξοπλισμό για να μπορεί να επιτρέπει τη φόρτο/εκφόρτωση των βυτιοφόρων. Στον Πίνακα 2, 
παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου TTS. (Δελλής, 2013)  

Πίνακας 2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου TTS 

Πηγή (EMSA, 2018) 

 

2.5.2.3. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΦΑ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΜΕΣΩ 

ΑΓΩΓΩΝ, LNG TERMINAL-TO-SHIP VIA PIPELINE (TPS) 

Ο ανεφοδιασμός με σύνδεση αγωγών από τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στα πλοία, 

για την παραλαβή του ΥΦΑ αποτελεί τη τρίτη μέθοδο ανεφοδιασμού. Ο συγκεκριμένος 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (V) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Q)

V ≈ 50-100m3 Q ≈ 40-60m3/h

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Λειτουργική Ευελιξία Περιορισμένη χωρητικότητα φορτηγών. περίπου 40 - 80 m3

Περιορισμένες απαιτήσεις για σταθερή υποδομή Περιορισμένος ρυθμός ροής (900-1200 lit/ώρα)

Δυνατότητα ρύθμισης όγκου παράδοσης (αριθμός 
φορτηγών) ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες των 
πελατών

Σημαντικοί περιορισμοί σε άλλες πράξεις που αφορούν 
επιβάτες ή / και φορτίο, κατά τον εφοδιασμό

Δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά επίπεδα 
ασφαλείας

Περιορισμένη κίνηση στην αποβάθρα, λόγω κυρίως της 
παρουσίας των φορτηγών

Δυνατότητα εξυπηρέτησης διαφορετικών χρηστών καυσίμων 
ΥΦΑ με παράδοση σημείο-σημείο 

Περιορισμοί στην κίνηση των φορτηγών στο δρόμο (άδειες, 
φυσικοί περιορισμοί, κυκλοφοριακό, κλπ)

Φορτηγό με πλοίο - TTS

Φορτηγό μεταφοράς ΥΦΑ, συνδέεται με το πλοίο στην αποβάθρα, χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα.
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τρόπος προσδιορίζεται ως ιδανική λύση για την παράδοση, με υψηλούς ρυθμούς, κατάλληλη 
για μεγάλες ποσότητες καυσίμων, γεγονός που σημαίνει ότι ο ανεφοδιασμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Αποτελεί κατάλληλη λύση για πλοία που 
πραγματοποιούν δρομολόγια, σύντομης χρονικής διάρκειας, με υψηλή συχνότητα και για 
λιμάνια με υψηλή συχνότητα παράδοσης χαμηλών ποσοτήτων όγκου καυσίμων, όπως για 
παράδειγμα σε ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη. 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις εφοδιαστικές επιλογές το μέγεθος της δεξαμενής 
αποθήκευσης του ΥΦΑ ποικίλει από πολύ μικρές (20 m3) έως πολύ μεγάλες (100.000 m3). 

Η πρόσβαση στην αποβάθρα και η απόσταση μεταξύ της δεξαμενής και του πλοίου που 
ανεφοδιάζεται, αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για την επιτυχία της μεθόδου 
ανεφοδιασμού μέσω αγωγού. Ωστόσο, για μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της δεξαμενής και του 
σημείου ανεφοδιασμού είναι αρκετά δύσκολο να τροφοδοτηθούν πλοία με ΥΦΑ μέσω 
δικτύου σωληνώσεων κατευθείαν από τους τερματικούς σταθμούς, τόσο από τεχνική όσο και 
από λειτουργική και οικονομική άποψη. Άμεσο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει 
στενή γειτνίαση των δεξαμενών αποθήκευσης με τις προβλήτες όπου πραγματοποιούνται οι 
ανεφοδιασμοί. Η ευελιξία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου ανεφοδιασμού, 
αφού η θέση ανεφοδιασμού παραμένει σταθερή και λόγω τον διάφορων δραστηριοτήτων 
που λαμβάνουν χώρα στο λιμένα. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φορτηγίδες, οι 
οποίες θα λειτουργούν ως ενδιάμεσα τερματικά, καθιστώντας τη μέθοδο αυτή πιο ευέλικτη.  

Ο ανεφοδιασμός μέσω αγωγών είναι κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί σε λιμάνια ή 
προβλήτες που διαθέτουν μια σταθερή και μακροπρόθεσμη ζήτηση για παράδοση καυσίμων 
ή όταν η τοπική ζήτηση για ανεφοδιασμό πλοίων συμπίπτει με την ζήτηση από άλλους 
καταναλωτές, με αποτέλεσμα την από κοινού χρήση των υποδομών. Στον Πίνακα 3 
απεικονίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου PTS. (Δελλής, 2013) 

Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της μεθόδου PTS 

Πηγή (EMSA, 2018) 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (V) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Q)

V ≈ 500-20000m3 Q ≈ 1000-2000m3/h

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Δυνατότητα παράδοσης μεγαλύτερου όγκου ΥΦΑ, με 
υψηλότερες τροφοδοτικές παροχές

Από τη λειτουργική προοπτική, πιθανόν είναι δύσκολο να 
βρεθεί πλοίο τροφοδοτούμενο με ΥΦΑ στο τερματικό

Καλή επιλογή για λιμένες με σταθερή και μακροπρόθεσμη 
ζήτηση σε καύσιμο ΥΦΑ

Επέκταση μεγαλύτερου τερματικού ΥΦΑ, δεν είναι εύκολο να 
διασφαλισθεί

Υπολογισμός του διαθέσιμου ΥΦΑ για παράδοση, σε μικρές 
δεξαμενές αποθήκευσης, μπορεί να είναι δύσκολο εάν δεν 
υπάρχουν προκαθορισμένες συμβάσεις

Το ΥΦΑ είτε φορτώνεται απευθείας από μια μικρή αποθηκευτική μονάδα ναυτιλιακού καυσίμου ΥΦΑ (δεξαμενή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου), είτε από ένα τερματικό σταθμό εισαγωγής ή εξαγωγής.

Τερματικό (λιμάνι) προς πλοίο - PTS



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

   41 

 

2.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΦΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΑ 

2.6.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΦΑ 

Η χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο είναι συμφέρουσα, όταν μερικές ή όλες οι 
ακόλουθες οικονομικές και οι νομοθετικές προϋποθέσεις πληρούνται (Le Fevre, 2018): 

 Τα πλοία λειτουργούν πρωτίστως ή αποκλειστικά σε περιοχές που υπόκεινται στο 
όριο του ΙΜΟ για το θείο 0,1% - περιοχές ελέγχου των εκπομπών στην Αμερική και 
την Καραϊβική, τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Ενώ όλα τα πλοία θα υπόκεινται 
στο ανώτατο όριο του 0,5% από το 2020, και το ΥΦΑ θα γίνει πιο ευνοϊκό. 

 Τα πλοία είναι μεγάλου μεγέθους και έτσι οι απαιτήσεις για τα καύσιμα είναι υψηλές, 
έτσι αυτό καθιστά δυνατή την ευκολότερη ανάκτηση των πάγιων δαπανών υποδομής 
και κάνει τα πλοία μία βιώσιμη προοπτική επένδυσης. 

 Το κόστος των καυσίμων αντιπροσωπεύει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό των 
συνολικών λειτουργικών εξόδων, οπότε κάθε εξοικονόμηση από έκπτωση στο 
πετρέλαιο θα είναι σημαντική. 

 Τα πλοία έχουν τακτικά και προβλέψιμα δρομολόγια. Επομένως, είναι ευκολότερος ο 
σχεδιασμός για ανεφοδιασμό με ΥΦΑ, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις δεν 
θα είναι τόσο διαδεδομένες, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. 

 Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι επίσης ιδιοκτήτες πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη 
που απορρέουν από τις πρόσθετες επενδύσεις στο ΥΦΑ θα αντισταθμιστούν άμεσα 
από τον ιδιοκτήτη, αντί αυτό να πρέπει να αντανακλάται σε υψηλότερα κόστη 
ναύλωσης που ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο να ανακτηθούν. 

 Τα πλοία ακολουθούν διαδρομές που επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ΥΦΑ. 

 Υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο κύκλου αντικατάστασης των πλοίων,  δηλαδή υψηλή 
συχνότητα νέας κατασκευής ή σημαντικές επανακατασκευές. Ενώ ορισμένα πλοία 
μπορούν να μετασκευαστούν για να χρησιμοποιούν ΥΦΑ, τα περισσότερα αναμένεται 
να είναι καινούρια. 

 Υπάρχει σχετικά υψηλό επίπεδο βοηθητικής ζήτησης ισχύος ή/και το πλοίο ξοδεύει 
πολύ χρόνο για να ελλιμενίζεται παρά να βρίσκεται στη θάλασσα - ένα ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό των κρουαζιερόπλοιων. Πολλά λιμάνια θεσπίζοντας κανόνες για την 
μείωση του θορύβου και της αέριας ρύπανσης, προτείνουν με βάση μελέτες τη χρήση 
ΥΦΑ ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
όταν το πλοίο βρίσκεται ελλιμενισμένο. 

 Ο τομέας χαρακτηρίζεται από μεγάλες εταιρείες με εκτεταμένο παγκόσμιο επίπεδο 
λειτουργίας, για παράδειγμα γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 
κρουαζιέρες. Οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι πιθανότερο να είναι προετοιμασμένες για 
στρατηγική επένδυσης σε μία νέα πηγή καυσίμων όπως το ΥΦΑ, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια πιο ελκυστική προοπτική για τους εμπόρους ΥΦΑ. 

 Υπάρχουν υψηλά επίπεδα κυβερνητικής στήριξης για νέες επενδύσεις που ευνοούν 
τα πλοία που χρησιμοποιούν ΥΦΑ. 
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2.6.2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΦΑ 

Το κόστος των καυσίμων είναι συχνά σημαντικό στοιχείο για τους φορείς εκμετάλλευσης 
πλοίων και μπορεί να αντιπροσωπεύει μεταξύ του 60% και 80% του συνολικού κόστους 
λειτουργίας, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, καθιστώντας το κόστος των καυσίμων 
ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Τα ναυτιλιακά καύσιμα πωλούνται γενικά χωρίς κανένα φόρο, 
επομένως οι συγκρίσεις τιμών είναι σχετικά απλές. Η πιο κατάλληλη διαμεσολάβηση για τη 
χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού καυσίμου, σε μια συγκεκριμένη αγορά, θα ήταν ο 
συνδεδεμένος εμπορικός κόμβος «Henry Hub» για την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και ο 
κόμβος «TTF» ή «NBP» για τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι δύο αγορές ΥΦΑ είναι 
διαφορετικές, ωστόσο στις ΗΠΑ η τιμή του ΥΦΑ είναι υπερτιμημένη στο Ηenry Ηub, 

δεδομένου ότι περιλαμβάνει το κόστος της υγροποίησης και σε περιστάσεις όπου 
«συστέλλεται» η παγκόσμια αγορά ΥΦΑ, συμπεριλαμβάνει μία επιπλέον υπερτίμηση 

αντανακλώντας αυτή την «πίεση». Οι τιμές ΥΦΑ στην Ευρώπη, από την άλλη πλευρά, είναι 
μειωμένες στο «TTF» ή «NBP», καθώς εξαιρούν το κόστος επαναεριοποίησης και εισόδου 
στο δίκτυο. Για τις ασιατικές αγορές η δημοσιευμένη τιμή εισαγωγής ΥΦΑ στην Ιαπωνία είναι 
πιθανώς η καταλληλότερη βάση προς το παρόν. Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να μην είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τους αγοραστές, καθώς όπως φαίνεται υπάρχει η τάση στους 

πωλητές να προσφέρουν το ΥΦΑ με σταθερή έκπτωση στις δημοσιευμένες τιμές των 
προϊόντων πετρελαίου. Ωστόσο, η ύπαρξη διαφορών θα εξακολουθήσει να είναι σημαντική 
καθώς αποδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο εκμετάλλευσης από τη μετάβαση στο ΥΦΑ. (Le 

Fevre, 2018) 

 Η τιμή του φυσικού αερίου για τα βασικά προϊόντα, είναι γενικά φθηνότερη σε σχέση με 
το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ενώ η διαφορά μεταξύ του 
ΥΦΑ και του μαζούτ στην Ιαπωνία είναι γενικά μικρότερη, γεγονός που αναμένεται 
δεδομένης της κατάστασης στην αγορά της Ιαπωνίας. Το ΥΦΑ εξακολουθεί να συνδέεται με 
τις τιμές του αργού πετρελαίου. Οι ασιατικές τιμές βενζίνης είναι κατά κανόνα 50% 
υψηλότερες από τις τιμές του πετρελαίου. (Le Fevre, 2018) 

Βεβαίως, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι υφιστάμενες διαφορές θα διατηρηθούν μετά την 
εισαγωγή περιορισμών του ΙΜΟ. Η υπερβολική αύξηση της ανάγκης για βαρύ μαζούτ που 
χρειάζεται ακριβό θείο για τη μείωση εκπομπών, σε συνδυασμό με έλλειψη ντίζελ θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες και απρόβλεπτες αλλαγές στις σχετικές διαφορές μεταξύ 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και του ΥΦΑ. (Le Fevre, 2018) 

 

2.6.3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΦΑ 

Ενώ το ΥΦΑ έχει κάποια σαφή πλεονεκτήματα έναντι άλλων καυσίμων, δεν είναι η μόνη 
εφικτή λύση. Πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης πλοίων εξετάζοντας τις εναλλακτικές 
λύσεις στο πετρέλαιο και το μαζούτ, έχουν δύο άλλες εναλλακτικές επιλογές: α) το ναυτιλιακό 
ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και β) την εγκατάσταση συστημάτων «scrubbers». 

Ενώ τα «scrubbers» ενδεχομένως είναι μια ελκυστική βραχυπρόθεσμη επιλογή σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν μια ρεαλιστική μακροπρόθεσμη 
επιλογή.  Αναφέρεται, ότι ορισμένοι μεγάλοι ναυτιλιακοί φορείς συμπεριλαμβανομένων των 
Maersk και Teekay, έχουν ήδη αποκλείσει αυτή την επιλογή για τον παραπάνω 
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λόγο. Επιπλέον, ενώ ο ΙΜΟ συμφώνησε να απαλλάξει τα πλοία με «scrubbers» από τους 
περιορισμούς, σχετικά με τη μεταφορά μη συμμορφούμενων με τις προδιαγραφές καυσίμων, 

οι τοπικοί κανόνες ενδέχεται να καταστήσουν όλο και περισσότερο, το χειρισμό και τη 
μεταφορά καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, δύσκολο και ακριβό. Η άποψη αυτή 
επιβεβαιώνεται από την απόδειξη ότι είχαν εγκατασταθεί μόνο 300 συστήματα «scrubber» 

μέχρι το Μάρτιο του 2018. Οι περιορισμοί του ΙΜΟ που εισάγονται παγκοσμίως από το 2020, 
θα προστεθούν στα οικονομικά προβλήματα της αγοράς. (Le Fevre, 2018) 

Το κυρίαρχο εμπορικό και κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει επίσης αυτή τη συντηρητική 
προσέγγιση. Για παράδειγμα, οι πλοιοκτήτες συνήθως ναυλώνουν τα πλοία σε διαχειριστές 

και έτσι δεν επωφελούνται από την εξοικονόμηση του κόστους καυσίμων, από τη μετάβαση 
στο ΥΦΑ. Οι σημαντικότεροι προμηθευτές ΥΦΑ είναι πιθανό να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο βοηθώντας τους διαχειριστές εκμετάλλευσης πλοίων, να ξεπεράσουν τις αβεβαιότητες 

σχετικά με τις διαφορές των τιμών καυσίμων, προσφέροντας μακροπρόθεσμες συμβάσεις με 
τιμές σχετικές με του πετρελαίου. Μία τέτοια προσέγγιση θα σήμαινε ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης πλοίων, κάνουν σύμβαση προμήθειας με σταθερή έκπτωση  ενός προϊόντος 

που είναι ήδη στην αγορά, απομακρύνοντας παράλληλα κάθε κίνδυνο που συνδέεται με τις 
αιχμές των τιμών στους κόμβους εμπορίας φυσικού αερίου. Αυτές οι συμβάσεις θα 
μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν εγγυήσεις αναφορικά με την παράδοση, η οποία θα 
εξαλείψει μία άλλη αβεβαιότητα του αγοραστή, επιτρέποντας συγχρόνως στον πωλητή να 
ανακτήσει το κόστος της υποδομής. (Le Fevre, 2018) 

 

2.7. Η ΑΓΟΡΑ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΦΑ ΣΤΗ 
ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ 

2.7.1. Η ΑΓΟΡΑ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το 2017 η Ελλάδα ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος εισαγωγέας ΥΦΑ στην Ευρώπη (από 
κοινού με την Πολωνία). Μεταξύ του 2014 και 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά 68% στην 
κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με αύξηση κατά 21% το 2017 σε σύγκριση με το 
2016. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το 14% της συνολικής πρωτογενούς 
ενέργειας της Ελλάδας, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο είναι ΥΦΑ που εισάγεται στο 
μοναδικό τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ελλάδας, στη νήσο Ρεβυθούσα. Το υπόλοιπο μέρος 
εισάγεται από τη Ρωσία μέσω αγωγού. (King & Spalding, 2018) 

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) έχει συντάξει το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 2020-2029, το οποίο 

συντάσσεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 14 του Νόμου 
4001/2011 καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Κατά την κατάρτιση του 
Προγράμματος Ανάπτυξης ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη την Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
καθώς και τα παρακάτω (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B): 

1. Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού 
αερίου. 

2. Την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την 
ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο και οικονομικά 
βιώσιμο. 
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3. Τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και άρνησης πρόσβασης. 

4. Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο και τη διασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης νέων Χρηστών. 

5. Την προστασία του περιβάλλοντος, με την επέκταση επίσης της χρήσης του φυσικού 
αερίου ως εναλλακτικό, καθαρότερο και πιο βιώσιμο καύσιμο για θαλάσσιες και 
οδικές μεταφορές. 

6. Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού 715/2009. 

7. Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα 
χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης. 

Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2029 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα έργα εκείνα, 
που η έναρξη κατασκευής τους προβλέπεται εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος 
(δηλαδή για την περίοδο 2020-2029), καθώς και τα Προγραμματισμένα Έργα για τα οποία 
δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. 

Με βάση το παραπάνω Πρόγραμμα, το έργο ανάπτυξης ΕΣΦΑ το οποίο παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι η νέα προβλήτα μικρής κλίμακας στον Τερματικό σταθμό της 
Ρεβυθούσας, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 14 παρακάτω. Το έργο θα αποτελέσει 
εφαρμογή των μελετών που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος Poseidon Med 

II. Στο πρόγραμμα αυτό, που τελεί υπό την εποπτεία της ΙΝΕΑ (Innovation and Network 
Executive Agency), μελετώνται τα απαραίτητα βήματα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου, στην Ανατολική Μεσόγειο 
καθιστώντας την Ελλάδα κομβικό σημείο ανεφοδιασμού και διανομής ΥΦΑ στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την δράση αυτή, στην οποία συμμετέχουν 26 εταίροι του 
κλάδου της ναυτιλίας και του φυσικού αερίου από τρία κράτη Μέλη της Ε.Ε. (Κύπρος, 
Ελλάδα, Ιταλία), εφαρμόζεται η οδηγία 94/2014/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε με τον 
Ν.4439/2016 στην ελληνική νομοθεσία.  

Η νέα προβλήτα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στο βορειοανατολικό τμήμα της 
νήσου Ρεβυθούσας, θα εξυπηρετήσει την λειτουργία της φόρτωσης πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ 

μικρού μεγέθους (1.000 ως 20.000 m3). 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 ΥΦΑ σε άλλα λιμάνια της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το έργο διακρίνεται σε δύο φάσεις. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B) 

Η Φάση Α η οποία περιλαμβάνει: 
 Κατασκευή νέας εγκατάστασης λιμένα για δυνατότητα φόρτωσης δύο πλοίων 

χωρητικότητας 1.000 – 20.000 m3. 

 Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και βραχίονες φόρτωσης ΥΦΑ για τη μία θέση 
φόρτωσης. 

Η Φάση Β η οποία περιλαμβάνει: 
 Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και βραχίονες φόρτωσης ΥΦΑ για τη δεύτερη θέση 

φόρτωσης. 
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Ο ΔΕΣΦΑ προχώρησε στην εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, η οποία 
απέδειξε ότι λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη ζήτηση του τομέα αεριέλευσης που 
ανέρχεται στα 0,2 bcm (billion cubic metres) το 2027 και στα περίπου 0,5 bcm το 2035, και 
θεωρώντας χρέωση συγκρίσιμη με αυτή άλλων SSLNG προβλητών στην Μεσόγειο, το έργο 
είναι οικονομικά βιώσιμο και δεν επιφέρει καμία αύξηση στη μέση χρέωση ΕΣΦΑ στην 
περίοδο υπολογισμού των 20 ετών. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B) 

 

 

Σχήμα 14 Η σχεδιαζόμενη προβλήτα SSLNG στη νήσο Ρεβυθούσα 

Πηγή (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B) 
 

2.7.2. ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΦΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ 

Ο Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα, αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες εθνικές υποδομές της χώρας μας. Ο Σταθμός είναι 
εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα, 500 μέτρα περίπου από την ακτή της Αγίας Τριάδας, 
στον κόλπο Πάχης Μεγάρων, 45 χλμ. δυτικά της Αθήνας και άρχισε να λειτουργεί το 2000.  

Ο Σταθμός ΥΦΑ σχεδιάστηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
ασφαλείας τόσο για τους εργαζομένους στο νησί όσο και για τους κατοίκους των γύρω 
περιοχών. Η τεχνολογία επεξεργασίας του υγροποιημένου φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιείται είναι φιλική προς το περιβάλλον και τηρείται αυστηρά η Ελληνική και 
Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας και σεβασμού 
προς το περιβάλλον ελέγχονται και πιστοποιούνται διαρκώς από ανεξάρτητους φορείς, 
καθώς ο Σταθμός είναι πιστοποιημένος κατά τα πρότυπα OHSAS 18001 και ISO 14001. 
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 

Η Εγκατάσταση ΥΦΑ στην νήσο Ρεβυθούσα, αποτελεί το σημείο εισόδου του ΥΦΑ στο 
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για 
να πραγματοποιεί τις διαδικασίες (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019): 

1. Έγχυσης ΥΦΑ από πλοίο μεταφοράς. 
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2. Αποθήκευσης ποσοτήτων ΥΦΑ. 

3. Επαναυγροποίησης των αερίων που προκύπτουν από τη φυσική εξάτμιση του ΥΦΑ 
στις δεξαμενές. 

4. Άντλησης και αεριοποίησης του ΥΦΑ. 
5. Έγχυσης του Φ.Α. στο ΕΣΜΦΑ. 

Στο Σχήμα 15, απεικονίζεται η εγκατάσταση στη νήσο Ρεβυθούσα, κατά την παρουσία 
πλοίου, για την εκφόρτωση ΥΦΑ. 

 

 

Σχήμα 15 Η εγκατάστασης της Ρεβυθούσας κατά την εκφόρτωση πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ 

Πηγή (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 

Η συνδυασμένη χωρητικότητα αποθήκευσης των δύο αρχικών δεξαμενών ΥΦΑ είναι 
130.000 m3, ενώ με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026, έγινε κατασκευή μίας τρίτης δεξαμενής 95.000 m3, 
επιτυγχάνοντας συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 225.000 m3. Επίσης, τα έργα 
αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων προσφέρουν τη δυνατότητα υποδοχής 
μεγαλύτερων πλοίων. Συγκεκριμένα είναι εφικτός ο ελλιμενισμός πλοίων χωρητικότητας έως 
και 260.000 m3 (κατηγορίες πλοίων Qflex και Qmax). Επομένως,  μπορούν να ελλιμενίζεται 
όλοι οι τύποι πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 A) 

Για την έγχυση του ΥΦΑ από πλοία μεταφοράς, στις δεξαμενές αποθήκευσης της 
εγκατάστασης ΥΦΑ, υπάρχει κατάλληλο σύστημα βραχιόνων και γραμμών έγχυσης. Το 
σύστημα βραχιόνων αποτελείται από τρείς βραχίονες έγχυσης ΥΦΑ, και έναν βραχίονα 
αερίων, για τη μεταφορά από και προς το πλοίο μεταφοράς. Ο μέγιστος ρυθμός εκφόρτωσης 
ΥΦΑ καθορίζεται στα 7.250 m3/h. Το ΥΦΑ αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περίπου -160° C 
και σε σχεδόν ατμοσφαιρική πίεση. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 
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Σε αυτές τις συνθήκες, στις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ δημιουργούνται αέρια (κυρίως 
μεθάνιο και άζωτο) από φυσική εξάτμιση του ΥΦΑ. Για τη διατήρηση της πίεσης των 
δεξαμενών σε χαμηλά επίπεδα στην εγκατάσταση ΥΦΑ έχει προβλεφθεί σύστημα 
απομάκρυνσης και επανάκτησης των αερίων από τις δεξαμενές. Αυτό το σύστημα 
αποτελείται από συμπιεστές αερίου και τον επανασυμπυκνωτή αερίων. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 

Το σύστημα άντλησης και αεριοποίησης του αποθηκευμένου ΥΦΑ αποτελείται από 
αντλίες χαμηλής πίεσης, οι οποίες είναι εμβαπτισμένες στις δεξαμενές αποθήκευσης και 
οδηγούν το αντλούμενο ΥΦΑ στον επανασυμπυκνωτή ή κατευθείαν στις αντλίες υψηλής 
πίεσης. Οι αντλίες υψηλής πίεσης ανεβάζουν την πίεση του ΥΦΑ και το αποστέλλουν στους 
αεριοποιητές για αεριοποίηση. Οι αεριοποιητές είναι εγκαταστάσεις που σκοπό έχουν να 
προσφέρουν την απαιτούμενη θερμότητα στο ΥΦΑ ώστε να αεριοποιηθεί και επιπλέον να 
θερμάνουν το παραγόμενο Φυσικό Αέριο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 3,5°C πριν την είσοδο 
του στο ΕΣΜΦΑ. Η εγκατάσταση ΥΦΑ συνδέεται με το ΕΣΜΦΑ μέσω 2 υποθαλάσσιων 
αγωγών διαμέτρου 24 ιντσών ο καθένας και μήκους 510m και 620m αντίστοιχα, μέχρι την 
Αγία Τριάδα που αποτελεί το σημείο εισόδου στο ΕΣΜΦΑ. Οι Δυναμικότητες της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ είναι οι εξής (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019): 

1. Σταθερός μέγιστος ρυθμός αεριοποίησης: 1.250 m3/h (365 ημέρες * 24 ώρες). 
2. Έκτακτος ρυθμός αιχμής αεριοποίησης: 1.650 m3/h. 

3. Ελάχιστος ρυθμός αεριοποίησης: 119 m3/h. 

Άλλο ένα έργο, με βάση το Πρόγραμμα 2020-2029, που προβλέπεται να αναπτυχθεί στη 

νήσο Ρεβυθούσα, είναι ο Πιλοτικός (πρώτος) σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων φορτηγών 
μεταφοράς ΥΦΑ. Η κατασκευή του πιλοτικού σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων (ο 
χαρακτηρισμός του σταθμού ως πιλοτικός σχετίζεται με το γεγονός ότι είναι ο πρώτος 
σταθμός που δημιουργείται στην Ελλάδα) θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού 
αερίου από καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει αναπτυχθεί το ΕΣΜΦΑ (π.χ. νησιά, Δυτική 
Ελλάδα) καθώς και ως ναυτιλιακό καύσιμο. Αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της κατανάλωσης 
του φυσικού αερίου καθώς και η αποδοτικότερη λειτουργία της Εγκατάστασης στη 
Ρεβυθούσα. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B) 

 Η αγορά έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον για την εν λόγω δραστηριότητα, για την 
παροχή αερίου σε καταναλωτές εκτός δικτύου καθώς και για σκοπούς ανεφοδιασμού. Ο 
σταθμός φόρτωσης περιλαμβάνει μια θέση φόρτωσης βυτιοφόρων χωρητικότητας έως 50 
m3 με παροχή φόρτωσης 100 m3/h. Θα υπάρχει επίσης και η πρόβλεψη για μελλοντική 
δεύτερη θέση φόρτωσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019 B): 

 Σύστημα μέτρησης ΥΦΑ με γεφυροπλάστιγγα. 

 Σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με την Αίθουσα Ελέγχου του σταθμού ΥΦΑ και με 
το δίκτυο Πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ για την έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών 
εγγράφων. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ, όσο στην οδό 
πρόσβασης στη Ρεβυθούσα. 

 Επέκταση της υφιστάμενης προβλήτας στο λιμάνι του Περάματος Μεγαρίδος. 
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2.7.3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POSEIDON II 

Το υπό εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα Poseidon Med II, είναι η συνέχεια του 

προγράμματος Poseidon Med (COSTA II East). Αρχικά, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Κροατία και η Σλοβενία συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Poseidon Med» 

(COSTA II East) με στόχο την ολοκλήρωση 8 δραστηριοτήτων που έθεσαν σε εφαρμογή στις 
ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, για ένα εφικτό και βιώσιμο δίκτυο εκμετάλλευσης για την 
προμήθεια, την αποθήκευση, τη διανομή και τον ανεφοδιασμό καυσίμων ΥΦΑ, με πυρήνα το 
λιμάνι του Πειραιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελέτες σχετικά με το δίκτυο ΥΦΑ, την 
προσφορά και τη ζήτηση, τη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για την υιοθέτηση του 
ΥΦΑ ως καύσιμο σε θαλάσσιες και χερσαίας μεταφορές, υποδομές ΥΦΑ και εγκαταστάσεις, 
ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού για το ΥΦΑ, αξιολόγηση κινδύνων, αειφόρο 
χρηματοδότηση, αξιολόγηση των λιμένων της Βόρειας Αδριατικής, δραστηριότητες 
διαχείρισης και επέκτασης. (Poseidon MED II, 2019) 

Η επιτυχημένη πρόοδος και η δυναμική του έργου Poseidon Med, οδήγησαν στην έναρξη 
λειτουργίας του Poseidon Med II το 2015, με στόχο τη διεξαγωγή ενισχυμένων τεχνικών και 
επιχειρηματικών μελετών που καλύπτουν τα πλοία, τους μεγάλους λιμένες, τις επιχειρήσεις 
ανεφοδιασμού καυσίμων και τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, του κύριου πεδίου εφαρμογής. Το 

Poseidon Med II στοχεύει να συμβάλει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
τροφοδοσίας με βαρύ πετρέλαιο και να διευκολύνει την εφαρμογή των απαιτήσεων μίας 
σειράς οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα εναλλακτικά καύσιμα, για ένα βιώσιμο μέλλον στον 
ναυτιλιακό κλάδο. (Poseidon MED II, 2019) 

Στο Poseidon Med II, συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κύπρος και συγκεκριμένα 
μελετώνται τα λιμάνια του Πειραιά, της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Ηγουμενίτσας, της 
Λεμεσού και της Βενετίας. Το Poseidon Med II, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει να 
εκτελέσει όλα τα απαραίτητα βήματα για την υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα καθιστά την Ελλάδα ένα διεθνές κέντρο συγκέντρωσης 
και διανομής πλοίων για ΥΦΑ, στη νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι (Poseidon MED II, 2019): 

 Να διευκολυνθεί η θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την προμήθεια ΥΦΑ ως 
ναυτιλιακό καύσιμο. 

 Να σχεδιαστεί η επέκταση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας. 

 Να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί ένας συγκεκριμένος τύπος σκάφους 
ανεφοδιασμού ΥΦΑ. 

 Η υλοποίηση τεχνικών σχεδίων και εγκρίσεων σχεδίων για την ανακατασκευή και νέα 
κατασκευή πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ και για υποδομές λιμένων σχετικά με 
υπηρεσίες ανεφοδιασμού. 

 Η έρευνα για πιθανές συνέργειες με άλλες χρήσεις του ΥΦΑ. 

 Να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο διαπραγμάτευσης και τιμολόγησης για το ΥΦΑ. 

 Η ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων, για τη στήριξη των εγκαταστάσεων λιμένων και 
των πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ. 

 Να αναπτυχθούν συνέργειες με άλλους τομείς (κυρίως Ενεργειακό) ώστε να 

δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας στη χρήση του ΥΦΑ. 
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Μερικά από τα οφέλη, που θα επιτευχθούν μέσω του προγράμματος είναι τα παρακάτω 

(Poseidon MED II, 2019): 

 Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τροφοδότησης με βαρύ 
μαζούτ και εφαρμογή των απαιτήσεων του παραρτήματος VI της σύμβασης MARPOL 
του IMO και της οδηγίας 2012/33/ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι έως το 2020 οι 
πλοιοκτήτες που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες στα Ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα 
και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με 
λιγότερο από 0,5% περιεκτικότητα σε θείο. 

 Συμβολή στην εφαρμογή της οδηγίας 2014/94/ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη της 
υποδομής για τα εναλλακτικά καύσιμα και στη λήψη μέτρων για την καθαρή ενέργεια 
στις μεταφορές, διότι θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες ώστε να εξασφαλιστεί η 
ύπαρξη κατάλληλου αριθμού σημείων ανεφοδιασμού ΥΦΑ στα λιμάνια. 

 Προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών του φυσικού αερίου 
και εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση υποδομών ΥΦΑ μικρής κλίμακας, 

όπως οι τερματικοί σταθμοί μικρής κλίμακας και τα πλοία ανεφοδιασμού ΥΦΑ τα 
οποία θα επιτρέψουν τη διανομή ΥΦΑ στα ελληνικά λιμάνια, καθώς και στα κυπριακά, 
ιταλικά, σλοβενικά, και λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. 

 Προώθηση νέων χρήσεων για το ΥΦΑ, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

νησιά και η παροχή φυσικού αερίου σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες θα 
δημιουργήσουν συνέργειες που θα ενισχύσουν τις οικονομίες κλίμακας και θα 
στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού του 
ΥΦΑ μικρής κλίμακας. 

 

2.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

2.8.1. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Όλοι οι τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ στην Ευρώπη είναι εγκαταστάσεις εισαγωγής, με 
εξαίρεση τη Νορβηγία και τη Ρωσία (εκτός Ε.Ε.) που εξάγουν ΥΦΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του 
2018, υπάρχουν 28 μεγάλης κλίμακας τερματικοί σταθμοί εισαγωγής ΥΦΑ στην Ευρώπη 
(συμπεριλαμβανομένων των εκτός Ε.Ε. - Τουρκία). Υπάρχουν επίσης 8 εγκαταστάσεις ΥΦΑ 

μικρής κλίμακας στην Ευρώπη (στη Φινλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Γιβραλτάρ). Από τα 28 

μεγάλης κλίμακας τερματικά εισαγωγής ΥΦΑ, 24 βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε. και 4 
βρίσκονται στην Τουρκία. Στο σύνολο τω 28 τερματικών, 23 είναι χερσαία τερματικά 
εισαγωγής και τα 4 είναι πλωτά μέσα αποθήκευσης και μονάδες επαναεριοποίησης (FSRU), 
ενώ η μία εγκατάσταση εισαγωγής στη Μάλτα περιλαμβάνει μία πλωτή μονάδα 
αποθήκευσης (FSU) και χερσαίες εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης. Επί του παρόντος οι 
χώρες της Ευρώπης που εισάγουν ΥΦΑ είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Λιθουανία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Τουρκία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. (King & Spalding, 2018) 

Μέχρι το τέλος του 2017, η συνολική δυναμικότητα επαναεριοποίησης στις 28 μεγάλες 
τερματικές εγκαταστάσεις ΥΦΑ της Ευρώπης, ανέρχονταν σε 227 bcm (δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου), ποσότητα επαρκής για καλύψει περίπου το 40% της 
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ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου. Δύο νέοι ευρωπαϊκοί τερματικοί σταθμοί εισαγωγής 
ΥΦΑ είναι υπό κατασκευή στην Ισπανία (Tenerife και Gran Canaria). Με την προσθήκη 
αυτών των τερματικών σταθμών εισαγωγής, η συνολική ικανότητα επαναεριοποίησης της 
Ευρώπης θα είναι φτάνει τα 230 bcm. Η ικανότητα επαναεριοποίησης της Ευρώπης θα 

αυξηθεί αρκετά σημαντικά μέχρι το 2021, ως αποτέλεσμα των επεκτάσεων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε ορισμένους από τους υφιστάμενους τερματικούς 
σταθμούς. (King & Spalding, 2018) 

Σημαντικά σχέδια δημιουργίας και ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων υπάρχουν σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες (στοιχεία του 2018), καθώς  εξετάζεται ή σχεδιάζεται η κατασκευή 22 

τερματικών σταθμών μεγάλης κλίμακας εισαγωγής ΥΦΑ, οι οποίες θα βρίσκονται εντός της 
ΕΕ, εκτός από τους προγραμματισμένους τερματικούς σταθμούς στην Ουκρανία (Odessa 

FSRU LNG), στη Ρωσία (Kaliningrad LNG), στην Αλβανία (Eagle LNG) και στην Τουρκία 
(FSRU Iskenderun, FSRU Gulf of Saros).  

Πολλοί από αυτούς τους προγραμματισμένους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής, 

βρίσκονται σε χώρες με υφιστάμενες εγκαταστάσεις εισαγωγής και επαναεριοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας (νέος τερματικός σταθμός στην Αλεξανδρούπολη), της 

Ιταλίας (εξετάζει ή σχεδιάζει δύο επιπλέον τερματικούς σταθμούς - Porto Empedocle στη 
Σικελία και Gioia Tauro στην Καλαβρία), της Πολωνίας (FSRU Polish Baltic Sea Coast), της 
Τουρκίας (δύο FSRU) και του Ηνωμένου Βασιλείου (σχεδιάζει τα έργο Port Meridian FSRU 

και UK Trafigura Teesside).  

Δώδεκα από τα προγραμματισμένα τερματικά θα αποτελούν το πρώτο μεγάλης κλίμακας 
τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ για κάθε μία από τις χώρες, την Αλβανία (Eagle LNG), την 
Κροατία (νησί Krk), την Κύπρο (Βασιλικό FSRU), την Εσθονία (Muuga (Tallinn) LNG and 

Padalski LNG), τη Γερμανία (Brunsbüttel LNG), την Ιρλανδία (Shannon LNG και Cork LNG), 
τη Λετονία (Ρίγα LNG), τη Ρουμανία (LNG Constanta), τη Ρωσία (Kaliningrad LNG) και την 
Ουκρανία (Odessa FSRU LNG). Εννέα από τα προγραμματισμένα τερματικά είναι πλωτά, 
FSRU, στις χώρες: Αλβανία, Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρωσία, 
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

Οι υπάρχοντες τερματικοί σταθμοί εισαγωγής ΥΦΑ στην Ευρώπη αναπτύχθηκαν ως 
σταθμοί εισαγωγής ΥΦΑ, όπου γίνεται επαναεριοποίηση και διάθεση στο εθνικό δίκτυο 

φυσικού αερίου. Πολλοί ευρωπαϊκοί τερματικοί σταθμοί εισαγωγής προσαρμόζουν τις 
εγκαταστάσεις τους, ώστε να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες, αυξάνοντας τη 
διαθεσιμότητα του ΥΦΑ. Αυτές οι νέες υπηρεσίες επιτρέπουν τη μεταφορά ΥΦΑ σε άλλες 
αγορές και περιλαμβάνουν: α) επαναφόρτωση πλοίων - μεταφορά ΥΦΑ από τον τερματικό 
σταθμό σε πλοίο (συμπεριλαμβανομένων μικρότερων πλοίων), β) μεταφόρτωση - άμεση 
μεταφορά ΥΦΑ από ένα πλοίο σε άλλο, γ) ανεφοδιασμός - φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία 
ανεφοδιασμού για προμήθεια πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ, δ) φόρτωση φορτηγών - 
φόρτωση ΥΦΑ σε βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν ΥΦΑ σε μικρότερες ποσότητες και ε) 

φόρτωση των σιδηροδρόμων (δηλαδή η φόρτωση του ΥΦΑ σε ειδικά βαγόνια - δεξαμενές), 

υπηρεσία  η οποία δεν προσφέρεται ακόμα στην Ευρώπη, αλλά εξετάζεται σε πολλούς 
τερματικούς σταθμούς εισαγωγής ΥΦΑ. (King & Spalding, 2018) 
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2.8.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΦΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Στην Ολλανδία το μοναδικό τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ είναι το «Gate Terminal» (Gas 

Access to Europe), στo λιμάνι του Ρότερνταμ. Το τερματικό Gate λειτουργεί από το 
Σεπτέμβριο του 2011. Βρίσκεται στην περιοχή Maasvlakte στο Ρότερνταμ και αποτελείται 
από τρείς δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ, τρεις προβλήτες (jetties), τρεις θέσεις φόρτωσης 
βυτιοφόρων οχημάτων για τη μεταφορά ΥΦΑ και την εγκατάσταση επαναεριοποίησης. Η 
συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης είναι 540.000 m3 (180.000 m3/δεξαμενή). Ο 
τερματικός σταθμός καταλαμβάνει μια περιοχή 35 εκταρίων, κοντά στην είσοδο του λιμανιού 
της Βόρειας Θάλασσας και έχει σημαντικό ρόλο ως σταθμός κόμβος (hub), στην 
βορειοδυτική Ευρώπη. (Gate terminal, 2019) 

Ο τερματικός σταθμός λειτουργεί ως κόμβος, όπου το ΥΦΑ μεταφορτώνεται σε μικρότερα 
πλοία για εξαγωγή ή μετατρέπεται σε φυσικό αέριο και μεταφέρεται μέσω αγωγών στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο διανομής. Το ΥΦΑ μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί για την προμήθεια 
φυσικού αερίου σε περιοχές χωρίς υποδομή αγωγών ή μπορεί να προμηθεύσει πρατήρια 
καυσίμων. Το τερματικό διακινεί ποσότητα 12 bcm/έτος και τροφοδοτεί με αέριο το ολλανδικό 
δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου, με δυνατότητα να μεταφέρει αέριο στις αγορές της 
βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. 

Ο τερματικός σταθμός Gate παρέχει υπηρεσίες σε μεταφορείς που εκφορτώνουν ΥΦΑ 
στο τερματικό. Το τερματικό εξασφαλίζει ότι το ΥΦΑ φορτώνεται σε άλλα πλοία, 
εμπορευματοκιβώτια ή φορτηγά. Επίσης, λειτουργία του τερματικού είναι η αεριοποίηση και η 
συμπίεση ορισμένης ποσότητας ΥΦΑ για την προμήθεια στο ολλανδικό δίκτυο φυσικού 
αερίου. Αυτό σημαίνει ότι, ως τερματικό εισαγωγής, ο σταθμός Gate καλύπτει τις κύριες 
λειτουργίες αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ΥΦΑ. (King & Spalding, 2018), (Gate terminal, 

2019) 

 

ΒΕΛΓΙΟ 

Οι εισαγωγές αερίου στο Βέλγιο διαφοροποιούνται αρκετά από την προέλευση και τον 
τύπο της προμήθειας, καθώς η Ολλανδία και η Νορβηγία είναι οι κύριοι προμηθευτές μέσω 
αγωγών, έκαστος παρέχει περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών αερίου. Ο 
αγωγός «Zeepipe», μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Νορβηγία και ο αγωγός «Interconnector» 
μεταξύ Βελγίου και Ηνωμένου Βασιλείου, και καταλήγουν στο Zeebrugge. Το ΥΦΑ εισάγεται 
στο Βέλγιο μέσω του μοναδικού τερματικού σταθμού ΥΦΑ στο Zeebrugge.  

Λόγω της γεωγραφικής του θέσης, μεταξύ των πηγών του Ευρωπαϊκού φυσικού αερίου 
προς το βορρά και τη δύση, των πρωτογενών αγορών στα νότια και ανατολικά του Βελγίου, 
αλλά λόγω και της ανεπτυγμένης υποδομής, το Βέλγιο είναι σημαντικός κόμβος για την 
προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με διακίνηση περίπου 80 bcm/έτος. Έχει ένα 
ισχυρό δίκτυο μεταφορών που είναι καλά συνδεδεμένο με άλλες χώρες μέσω 18 σημείων 
εισόδου. 

Το τερματικό ΥΦΑ «Zeebrugge», βρίσκεται κατά μήκος του βόρειου τμήματος της 
βελγικής ακτογραμμής και είναι κατασκευασμένο σε ένα τεχνητό νησί. Το τερματικό τέθηκε σε 
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λειτουργία το 1987, αρχικά με μία μόνο προβλήτα, τρεις δεξαμενές αποθήκευσης και τις 
εγκαταστάσεις διακίνησης. Μεταξύ των ετών 2004 και 2007, το τερματικό επεκτάθηκε για να 
συμπεριλάβει μια τέταρτη δεξαμενή και να αυξήσει την ικανότητα εξαγωγών. Η δεύτερη 
προβλήτα που κατασκευάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2016, μπορεί να 
υποδεχθεί όλους τους τύπους πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ, από τα μικρότερα πλοία μεταφοράς 
ΥΦΑ έως πλοία των κατηγοριών Q-Flex και Q-Max.  

Το ΥΦΑ που εκφορτώνεται στο τερματικό μπορεί να επαναεριοποιηθεί και να πωληθεί. ή 
να παροχετευθεί ως φυσικό αέριο εντός του Βελγίου, ή σε άλλες αγορές τελικών 
καταναλωτών (Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Νότια 
Ευρώπη), ή τέλος να πωληθεί στο «Zeebrugge hub».  

Το τερματικό ΥΦΑ Zeebrugge είναι ταχέως αναπτυσσόμενο, και ως εγκατάσταση ΥΦΑ 
μικρής κλίμακας. Η εγκατάσταση του τερματικού για φόρτωση βυτιοφόρων μεταφοράς ΥΦΑ, 

επεκτείνεται ώστε να ενισχύσει την ικανότητά της, από τους σημερινούς 4.000 
ανεφοδιασμούς ετησίως, σε 8.000. Από τον Ιανουάριο του 2015 μικρότερα ανεφοδιαστικά 
πλοία διακινούν ΥΦΑ σε μακρινούς βιομηχανικούς τελικούς χρήστες και επιπλέον 

ανεφοδιάζουν πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ. Επί του παρόντος, το μεγαλύτερο μέρος 
του ΥΦΑ που φορτώνεται στο Zeebrugge, χρησιμοποιείται ως ναυτιλιακό καύσιμο και ως 
καύσιμο για οδικές μεταφορές στο βορειοδυτική Ευρώπη. Στο Zeebrugge κατασκευάζει μία 
πέμπτη δεξαμενή αποθήκευσης με χωρητικότητας 180.000 m3. (King & Spalding, 2018) 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Το 60% του εισαγόμενου φυσικού αερίου της Ιταλίας προέρχεται από δύο χώρες, την 

Αλγερία και τη Ρωσία. Η Λιβύη, το Κατάρ, η Ολλανδία και η Νορβηγία είναι επίσης χώρες 
από τις οποίες εισάγεται φυσικό αέριο στην Ιταλία. Το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας 
αερίου εισάγεται με αγωγό. Υπάρχουν τρεις τερματικοί σταθμοί εισαγωγής ΥΦΑ, στο Πόρτο 
Λεβάντε (Adriatic LNG - offshore), στη Λα Σπέτσια (Panigaglia), και στην Τοσκάνη (offshore), 

που μέχρι το 2014 αντιπροσώπευαν μόνο το 11% περίπου του συνολικού όγκου φυσικού 

αερίου που εισάγεται στη χώρα. (King & Spalding, 2018) 

 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ISOLA DI PORTO LEVANTE (ΡΟΒΙΓΚΟ) - (ADRIATIC LNG) 

Το τερματικό ΥΦΑ «Isola di Porto Levante» (γνωστό ως «ADRIATIC LNG») βρίσκεται στη 

βόρεια Αδριατική, 14 χλμ. «ανοιχτά» στη θάλασσα του Πόρτο Βίρο, στο Πόρτο Λεβάντε, 
κοντά στο Ροβίγκο. Το τερματικό παρέλαβε το πρώτο φορτίο ΥΦΑ τον Αύγουστο του 2009 
και επίσημα εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2009. Ο τερματικός σταθμός, είναι η πρώτη 
παγκόσμια υπεράκτια «Gravity Based» κατασκευή για την εκφόρτωση, αποθήκευση και 
επαναεριοποίηση του ΥΦΑ. Ο τερματικός σταθμός είναι συνδεδεμένος με το ιταλικό εθνικό 
δίκτυο διανομής αερίου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών.  

Το τερματικό έχει ικανότητα εισαγωγής και επαναεριοποίησης 8 bcm/έτος, που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των απαιτήσεων της Ιταλίας για φυσικό αέριο. Οι 
δεξαμενές αποθήκευσης, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκονται κάτω από το νερό, έτσι 
ώστε η θερμοκρασία τους να είναι σχεδόν στους 25°C. Οι δεξαμενές διαθέτουν δυναμικότητα 
125.000 m3 και είναι σχεδιασμένες για να αντέχουν στη θερμοκρασία των -162°C, που 
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απαιτείται για να διατηρηθεί το ΥΦΑ σε υγρή μορφή. Η ασφάλεια και αξιοπιστία της 
λειτουργίας του τερματικού σταθμού είναι σημαντική, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο 
σοβαρό ή αξιοσημείωτο ατύχημα που να αφορά το προσωπικό, τις τεχνικές διαδικασίες ή 
κάποιο περιβαλλοντικό συμβάν.  

Ο σταθμός ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην πόλη Algeciras της Ισπανία το 2005 και 
ολοκληρώθηκε το 2008. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε από την Ισπανία στην Ιταλία τον 
Αύγουστο του 2008 και χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ξεκινήσει η λειτουργία του. 
Η εκφόρτωση του ΥΦΑ γίνεται με την βοήθεια ειδικών βραχιόνων εκφόρτωσης. Επειδή ο 
σταθμός είναι μια σταθερή δομή σε αντίθεση με τα δεξαμενόπλοια τα οποία δεν είναι, 
παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα ιδιαίτερα όταν η θάλασσα δεν είναι ήρεμη και κινεί το 
δεξαμενόπλοιο σε σχέση με τον τερματικό σταθμό. Οι ειδικοί βραχίονες εκφόρτωσης έχουν 
κατασκευαστεί για να αντέχουν σε πολύ μεγάλο εύρος κίνησης σε σχέση με το τυπικό εύρος 
κίνησης βραχιόνων σε ένα λιμάνι. (King & Spalding, 2018), (Στάμου, 2016) 

 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ PANIGAGLIA (Λα Σπέτσια) 

Το τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ Panigaglia, άρχισε να λειτουργεί το 1971 και είναι από τα 
παλαιότερα τερματικά εισαγωγής στην Ευρώπη. Σήμερα διαχειρίζεται ποσότητα περίπου 3,4 

bcm/έτος. Σχεδιάζεται ένα έργο επέκτασης, το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση της 
ποσότητας που διαχειρίζεται έως τα 8 bcm/έτος, και τη χωρητικότητα αποθήκευσης έως τα 
240.000 m3, την ικανότητα εκφόρτωσης πλοίων μέχρι 140.000 m3 και την εγκατάσταση 
μονάδας συνδυασμένης παραγωγής 32 MW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με 
καύσιμο φυσικό αέριο. (King & Spalding, 2018) 

 

 FSRU OLT OFFSHORE LNG TOSCANA 

Το έργο «OLT Offshore LNG Toscana» μετέτρεψε το πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ «Golar 

Frost» σε πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης, η οποία είναι μόνιμα 

αγκυρωμένη περίπου 22 χλμ. από την Ιταλική ακτή, μεταξύ Λιβόρνο και Πίζας. Το τερματικό 
άρχισε να λειτουργεί πλήρως το Δεκεμβρίου 2013. Το τερματικό έχει ικανότητα 
επαναεριοποίησης 3,75 bcm/έτος, δηλαδή περίπου το 4% των απαιτήσεων της Ιταλίας για 
φυσικό αέριο. Η αποθηκευτική του χωρητικότητα είναι 135.000 m3. (King & Spalding, 2018) 

 

2.9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΦΑ 

Δεδομένου ότι το ΥΦΑ εισήλθε πολύ πρόσφατα στον ναυτιλιακό τομέα, δεν υπήρχε 
Διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), ο οποίος είναι ο 
πρωταρχικός ρυθμιστικός φορέας στον τομέα της ναυτιλίας και οι πρώτοι κανονισμοί τέθηκαν 

σε ισχύ το 2017, για τα πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ. Εκτός από τους κανονισμούς του 
IMO, αρκετοί κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τις προδιαγραφές κατασκευής πλοίων 
και τον ασφαλή ανεφοδιασμού πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ έχουν εκδοθεί από 
εταιρείες, βιομηχανικές ενώσεις, κράτη και λιμενικές αρχές. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν διεθνή 
και ευρωπαϊκά πρότυπα και καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του ΥΦΑ στις θαλάσσιες 
δραστηριότητες, με έμφαση στην πτυχή της ασφαλείας. 
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Οι υφιστάμενοι κανονισμοί επικεντρώνονται σε μία ή περισσότερες από τις τρεις κύριες 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανεφοδιασμού με 
ΥΦΑ, δηλαδή την ακτή/λιμάνι, τη διεπαφή κατά τον ανεφοδιασμό με ΥΦΑ και τις διαδικασίες 
του πλοίου (πλοίο παραλαβής). Πιο συγκεκριμένα, η πλευρά του λιμένα μπορεί να 
αναφέρεται σε δεξαμενές ή τερματικό σταθμό ή φορτηγό ΥΦΑ που μπορεί να παρέχει 
καύσιμο στο πλοίο που τροφοδοτείται με ΥΦΑ. Το πλοίο παραλαβής αναφέρεται στο πλοίο 
που τροφοδοτείται με ΥΦΑ, ενώ η πλευρά διεπαφής ανεφοδιασμού λαμβάνει υπόψη τις 
διαδικασίες μεταξύ του λιμένα και της πλευράς λήψης του ΥΦΑ. 

Για να επιτευχθεί αυτό, υιοθετήθηκε μια γενική ταξινόμηση για το κανονιστικό πλαίσιο και 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 16. Οι κανονισμοί υψηλού επιπέδου βρίσκονται στην κορυφή των 
κατηγοριών κανονισμών, καθώς αποτελούνται από διεθνείς και ευρωπαϊκούς υποχρεωτικούς 
κανονισμούς. Ακολουθούν τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί από Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς 
και Αμερικανικούς οργανισμούς. Αυτά τα πρότυπα είναι προαιρετικά και κάθε χώρα επιλέγει 
να τα ενσωματώσει στην υποχρεωτική νομοθεσία ή όχι. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην 
ταξινόμηση αυτή διαδραματίζουν τόσο οι κανόνες και οι κανονισμοί που παρέχουν οι 
νηογνώμονες, όσο και οι κατευθυντήριες γραμμές που προτείνονται από διάφορους φορείς 
όπως οι εξής: α) Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), β) Society of International Gas 

Tanker and Terminal Operators (SIGTTO), γ) Oil Companies International Marine Forum 

(OCIMF) και δ) International association of Oil and Gas Producers. Ακολούθως ισχύουν οι 
κανονισμοί που θεσπίζονται για τους λιμένες που παρέχουν ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο. 
Τέλος, το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει κάθε χώρα, όπως στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «super-lng», οι κανονισμοί που υιοθέτησαν η Ελλάδα, η Ιταλία 
και η Σλοβενία συνίσταται στο κάτω μέρος της ταξινόμησης. (Aneziris , και συν., 2019) 

 

 

Σχήμα 16 Η ταξινόμηση του κανονιστικού πλαισίου 

Πηγή (Aneziris , και συν., 2019) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

   55 

 

Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, εμφανίζονται οι κυριότεροι Κανονισμοί, Πρότυπα και 
Οδηγίες άμεσα σχετιζόμενες με τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ και τις επιμέρους 
διαδικασίες ‘η προδιαγραφές, που ισχύουν στην Ευρώπη. 
 

Πίνακας 4 Κανονισμοί, Πρότυπα και Οδηγίες για τον Ανεφοδιασμό ΥΦΑ 

Πηγή (Aneziris , και συν., 2019) 

Κανονισμοί, Πρότυπα και Οδηγίες άμεσα σχετιζόμενες με Ανεφοδιασμό ΥΦΑ 

1. ISO 28460:2010  
Βιομηχανίες ΦΑ και Πετρελαίου-Εγκατάσταση και 
Εξοπλισμός ΥΦΑ – Διασύνδεση πλοίου-ξηράς και 
λιμενικές υπηρεσίες 

2. IMO IGF Code  
Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίων που 
χρησιμοποιούν αέριο και άλλα καύσιμα σε χαμηλό 
σημείο ανάφλεξης 

3. IMO IGC Code 
Διεθνής Κώδικας για την Κατασκευή και Εξοπλισμό 
Πλοίων Μεταφοράς Υγροποιημένων Αερίων Χύδην  

4. IMO Resolution MSC.285(86) 
Ενδιάμεσες Οδηγίες IGF και MSC 391(95) Υιοθέτηση 
του IGF (με έναρξη ισχύος Ιανουάριο 2017) 

5. ISO/TS 18683: 2015  
Οδηγίες για συστήματα και εγκαταστάσεις για προμήθεια 
ΥΦΑ στα πλοία 

6. Norwegian Regulations 
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Νορβηγίας 
(DSB) 

7. Swedish Maritime Technology 
Forum (SMTF) 

Διαδικασίες Ανεφοδιασμού ΥΦΑ από Πλοίο σε Πλοίο 
(2011) 

8. SIGTTO 
Οδηγίες Μεταφοράς ΥΦΑ από Πλοίο σε Πλοίο             
(1η έκδοση 2011) 

9.  SIGTTO 
Οδηγία Ανεφοδιασμού ΥΦΑ με Εκπαίδευση και 
Επάρκεια Προσωπικού  

10. European Sea Ports 
Organization 

Οδηγία για Ανεφοδιασμό ΥΦΑ  

11. SIGTTO 
Διατάξεις για ESD και Συνδεδεμένα Συστήματα 
Πλοίων/Ακτής για πλοία LNG (2009) 

12. SIGTTO Επιχειρησιακή Πρακτική LNG – Έκδοση 2006 
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13. IMO Προτάσεις για Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Φορτίων  

14. API Προτεινόμενη Πρακτική 
6η  Έκδοση 

Προστασία από Ανάφλεξη Ρεύματος (2003) 

15. Πρότυπο BS EN 1160 Ιδιότητες και Υλικά ΥΦΑ 

16. Πρότυπο BS EN 1473 Κατασκευή Χερσαίων Εγκαταστάσεων ΥΦΑ 

17. Πρότυπο BS EN 1474 (Parts 
1,2,3) 

Βραχίονες, Μάνικες ως Εξαρτήματα Εξοπλισμού ΥΦΑ  

18. Πρότυπο BS EN 1532 Εγκατάσταση και Εξοπλισμός ΥΦΑ Πλοίου προς Λιμένα 

19. Πρότυπο BS 6364 Προδιαγραφές Βαλβίδων για Κρυογονικές Υπηρεσίες 

20. ISO 9001: 2012 Γενικό Πρότυπο για Quality Management System 

21. Lloyd’s Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων Σχεδιασμού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders Analysis) γίνεται ολοένα και πιο 
δημοφιλής σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, και 
χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και λήψης αποφάσεων, από 
τους ρυθμιστικούς φορείς, τις κυβερνητικές και μη οργανώσεις, τις επιχειρήσεις, τους 
δημόσιους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης. Οι προσεγγίσεις στην ανάλυση των 
ενδιαφερομένων μερών έχουν αλλάξει σταδιακά, καθώς τα εργαλεία και οι μέθοδοι 
προσαρμόστηκαν προοδευτικά από τη διοίκηση επιχειρήσεων, για χρήση στην πολιτική, 
στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη διοίκηση κάθε είδους 
οργανισμού. Πιθανόν αυτή η πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων, προκάλεσε μία ευρέως 
διαδεδομένη σύγχυση σχετικά με το τι πραγματικά σημαίνει ο όρος «ανάλυση 
ενδιαφερομένων μερών». Παλαιότερα η ανάλυση έχει περιγραφεί ως ένα «ολισθηρό 
δημιούργημα», «το οποίο χρησιμοποιούν διαφορετικοί άνθρωποι για να εξηγήσουν πολύ 
διαφορετικά πράγματα». Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στη μακρά περίοδο για την οποία 
οι προσεγγίσεις αυτές αναπτύχθηκαν σε παράλληλα πεδία. Επίσης, μπορεί να οφείλεται στη 
συνεχιζόμενη προσπάθεια να συγκεντρωθούν διαφορετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις υπό το 
ενιαίο έμβλημα της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών. (Reed, και συν., 2009) 

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, αναγνωρίζουν την ανάγκη να κατανοήσουν ποιοι 
επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τις ενέργειες αυτές και ποιοι έχουν τη δύναμη να 
επηρεάσουν τα αποτελέσματα, δηλαδή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν και αυτό είναι ένα ζωτικό 
πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε συμμετοχική πράξη, τα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά 
προσδιορίζονται και επιλέγονται κατά περίπτωση. Αυτό το γεγονός μπορεί να 
περιθωριοποιήσει σημαντικές ομάδες, και τα μεροληπτικά αποτελέσματα να θέσουν σε 
κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την υποστήριξη της διαδικασίας. Γι αυτό το 
λόγο, αυξάνεται το ενδιαφέρον για μία συλλογή μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών. Η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών 

ορίζεται ως η διαδικασία που (Reed, και συν., 2009): 
 Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού και φυσικού ζητήματος που 

επηρεάζεται από μία απόφαση ή ενέργεια. 

 Προσδιορίζει άτομα, ομάδες και οργανώσεις που επηρεάζονται ή μπορούν να 
επηρεάσουν αυτά τα τμήματα του ζητήματος (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μη-

ανθρώπινες και μη ζώντες φορείς και μελλοντικές γενιές). 
 Δίνει προτεραιότητα σε αυτά τα άτομα και τις ομάδες για συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

Η ανάλυση των ενδιαφερομένων είναι μια διαδικασία συστηματικής συλλογής και 
ανάλυσης ποιοτικών πληροφοριών, για να προσδιοριστούν τα συμφέροντα ατόμων και 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
 

 

58 

 

ομάδων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη και/ή εφαρμογή μίας 
πολιτικής ή ενός προγράμματος ή ενός νέου προϊόντος. Η ανάλυση περιλαμβάνει τα 
χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων όπως η γνώση σχετικά με το ζήτημα, τα σχετικά 
συμφέροντα με την πολιτική, τη θέση υπέρ ή κατά της πολιτικής, στις ενδεχόμενες συμμαχίες 
με άλλους ενδιαφερόμενους, και την ικανότητα να επηρεάζουν τη διαδικασία (μέσω εξουσίας 
ή/και ηγεσίας). (Schmeer, 2001) 

Η ανάλυση ενδιαφερομένων μερών χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του ρόλου και της 
θέσης των εμπλεκόμενων μερών, ή για τον έλεγχο επί του αποτελέσματος ενός έργου ή μιας 
διαδικασίας, με συχνή εφαρμογή στο χώρο των επιχειρήσεων. Σε σύνθετα τεχνικά 
συστήματα και υποδομές, μπορεί να υπάρχουν πολλά επίπεδα διαχείρισης, από 
διαφορετικές οργανωτικές λειτουργίες, πολυεπίπεδη αλυσίδα προμηθευτών, υπεργολάβων 
υλικού, λογισμικού και υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν διάφορες πτυχές του 
προσφερόμενου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της υλοποίησης, της 
κατάρτισης, της υποστήριξης. Η ανάλυση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ομάδες 
εξωτερικών πελατών, στην αλυσίδα αξίας. Οι προμηθευτές μπορούν ακόμα και να είναι 
πελάτες και αντίστροφα. Ο σχεδιασμός γίνεται πιο περίπλοκος επειδή πρέπει να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες του διαφορετικού συνόλου ενδιαφερομένων, που συχνά έχουν 
αντιφατικές απόψεις σχετικά με τις λειτουργίες και τις απαιτήσεις απόδοσης. Η ανάλυση των 
σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων συμβάλλει στη διαπραγμάτευση και τη διατήρηση της 
συνοχή των απαιτήσεων, των προτεραιοτήτων και άλλων παραγόντων στο σχεδιασμό του 
συστήματος. (ISO, 2017) 

Οι ενδιαφερόμενοι σε μια διαδικασία είναι φορείς (άτομα ή οργανώσεις) που έχουν σχετικά 
συμφέροντα. Ενδεικτικά, οι ενδιαφερόμενοι, ή «ενδιαφερόμενα μέρη», μπορούν να 
ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: διεθνείς ή εθνικοί πολιτικοί ενδιαφερόμενοι 
(νομοθέτες, κυβερνητικοί παράγοντες), δημόσιοι (Υπουργείο υγείας, οργανισμός κοινωνικής 
ασφάλισης, Υπουργείο οικονομικών, κλπ.), εργατικό δυναμικό (συνδικάτα, ενώσεις), 
εμπορικοί/ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ιδρύματα), η κοινωνία - οι πολίτες και οι χρήστες/καταναλωτές. (Schmeer, 2001) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν τους νομοθέτες, τους ρυθμιστικούς φορείς 
και τα όργανα τυποποίησης που υποβάλλουν απαιτήσεις και περιορισμούς, που πρέπει να 
πληρούνται ή να υπερβαίνονται, όπως η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια και η 
ανακύκλωση. Είναι πιθανό ότι στο χρονικό πλαίσιο που αναπτύσσονται τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες, οι νομοθετικές, οι κανονιστικές και οι απαιτήσεις των προτύπων μπορούν να 
αλλάξουν. Επομένως, η κατανόηση των τάσεων ή της κατεύθυνσης των θέσεων των 
ενδιαφερομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. (ISO, 2017) 

 

3.2. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Διαφορά απόψεων υπάρχει σχετικά με το ποιά ή τι ακριβώς είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders). Αρκετοί πρόσφατοι ορισμοί των ενδιαφερομένων μερών, βασίζονται στο έργο 
του Freeman για τη θεωρία των ενδιαφερομένων μερών, που διακρίνει μεταξύ τους εκείνους 

που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από μια απόφαση ή ενέργεια, όπου αναφέρονται ως ενεργά 
και παθητικά ενδιαφερόμενα μέρη. (Reed, et al., 2009) 
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Η «Stakeholders Theory», με «πατέρα» τον Freeman, υποστηρίζει ότι οι μάνατζερς μίας 
εταιρείας έχουν καθήκον τόσο ως προς τους μετόχους της εταιρείας, όσο και ως προς όλα τα 
άτομα ή ομάδες, που συμβάλλουν, εθελοντικά ή όχι, στην αύξηση του πλούτου της εταιρείας, 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες της, και είναι δυνητικά δικαιούχοι των αποτελεσμάτων της. 
Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της τα συμφέροντα και 
άλλων εμπλεκόμενων ομάδων/προσώπων, όπως οι κυβερνητικές οργανώσεις, οι πολιτικές 
ομάδες, οι εμπορικές ενώσεις, τα συνδικάτα, οι τοπικές κοινότητες, οι συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και το ευρύ κοινό. Μερικές φορές, ακόμα και οι 
ανταγωνιστές δύναται να θεωρηθούν ως συμμέτοχοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους υποστηρικτές 
της «Stakeholders Theory», καθήκον του μάνατζερ είναι η εξισορρόπηση των 
χρηματοοικονομικών συμφερόντων των μετόχων, με τα συμφέροντα όλων των κατηγοριών 
συμμετεχόντων. (Παπαγιαννάκης, 2017) 

Ορισμένες θεωρίες ενδιαφερομένων μερών προτείνουν ένα στενότερο και περισσότερο 
οργανωτικό καθορισμό των ενδιαφερομένων μερών, ως ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων 
«χωρίς την υποστήριξη των οποίων ο οργανισμός θα σταματούσε υπάρχει», ενώ άλλοι 
ορισμοί προτείνουν μία ευρύτερη και πιο κανονιστική άποψη για τα ενδιαφερόμενα μέρη ως 
«κάθε φυσική οντότητα που επηρεάζεται από την οργανωτική απόδοση». Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει ζώντες και μη ζώντες φορείς, ή ακόμη και νοητικές - συναισθηματικές δομές, 
όπως ο σεβασμός για τις παρελθούσες γενεές ή την ευημερία για τις μελλοντικές γενεές. Ο 

Checkland υποδηλώνει ότι όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να είναι συμμετέχων στη 
διαδικασία επίλυσης. (Reed, και συν., 2009) 

Επίσης, οι όροι «stakeholders» και «interested parties» χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως 
συνώνυμοι όροι για τα «ενδιαφερόμενα μέρη» ή απλώς «ενδιαφερόμενοι» στα πλαίσια ενός 
οργανισμού (π.χ. στο ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη των Οργανισμών, ως φυσικό 
πρόσωπο ή ένωση προσώπων που έχει συμφέρον/interest στις αποφάσεις ή τις 
δραστηριότητες του οργανισμού) και δηλώνουν όλους αδιακρίτως, τους συντελεστές και 
αποδέκτες του Οργανισμού. (Σαριδάκης, 2012) 

Ειδικότερα σε μία επιχείρηση μπορούν να διακριθούν, ο μέτοχος, ο ιδιοκτήτης, οι 
επιχειρήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα/προμηθευτές πρώτων υλών, προϊόντων και 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών - πιστωτικών ιδρυμάτων, 

τραπεζών, ασφαλιστικών, συμβουλευτικών και πιστοποιητικών υπηρεσιών) και οι διανομείς 
των προϊόντων/πάροχοι υπηρεσιών μέχρι τον καταναλωτή, όπως και οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας είναι συμπράττοντες ή συμμέτοχοι στην αλυσίδα παραγωγής αξίας για τον πελάτη. 
Ο πελάτης, ο χρήστης/καταναλωτής των προϊόντων ή υπηρεσιών του οργανισμού, οι πολίτες 
και η κοινωνία είναι οι αποδέκτες/λήπτες των προϊόντων/υπηρεσιών και αποτελεσμάτων του 
οργανισμού. (Σαριδάκης, 2012) 

Η Δημόσια Διοίκηση είναι ενδιαφερόμενο μέρος στη λειτουργία των οργανισμών. Ο όρος 
«εμπλεκόμενο μέρος» πέραν της αρνητικής συνδήλωσης δεν συνάδει π.χ. στην ελεγκτική 
λειτουργία του κράτους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλει η νομοθεσία στις 
επιχειρήσεις. Ακόμη, δεν βοηθά στην κατανόηση της διάκρισης της λειτουργίας της 
πιστοποίησης («συμμέτοχη» στην επιχειρηματικότητα) από την ελεγκτική λειτουργία των 
Αρχών. Θα πρέπει να γίνεται η διάκριση και σαφέστερη αναφορά στους «συμμέτοχους» του 
Οργανισμού, τους εμπλεκόμενους ή έχοντες συμφέρον, και στους «αποδέκτες» των 
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προϊόντων/υπηρεσιών και γενικότερα των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των Οργανισμών. 
(Σαριδάκης, 2012) 

Στα Σχήματα 17 και 18 παρακάτω, φαίνεται αντίστοιχα η κατάταξη των ενδιαφερομένων 
μερών ανάλογα της θέσης τους, αναφορικά με μία επιχείρηση ή οργανισμό και η βασική 
κατάταξη αυτών ανάλογα με το σκοπό τους και την ισχύ τους. 

 

 

Σχήμα 17 Βασικά ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από μία επιχείρηση/οργάνωση 

Πηγή (Κατσαρέλης & Αδαμοπούλου, 2015) 

Η αντιπαράθεση στη βιβλιογραφία σχετικά με τον ορισμό των ενδιαφερομένων μερών εν 

μέρει οφείλεται στο πρόβλημα του ορισμού του τι είναι «νόμιμο μερίδιο». Ένα μεγάλο μέρος 
της βιβλιογραφίας δημιουργεί υποθέσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση των ενδιαφερομένων 
μερών, χωρίς να εξηγεί τη διαφορά μεταξύ νόμιμου και παράνομου ενδιαφερόμενου. Για 
παράδειγμα, στη βιβλιογραφία της διαχείρισης επιχειρήσεων, ο Friedman υποστηρίζει ότι το 
μόνο καθήκον των στελεχών των επιχειρήσεων είναι να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη των 
μετόχων και κατέληξε ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι ενδιαφερόμενοι εκτός από τους μετόχους. Η 
ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων αντιτίθεται με την παροχή ποικίλης σειράς κριτηρίων 
που δικαιολογούν τη συμμετοχή άλλων ατόμων και ομάδων. Αυτά κυμαίνονται με βάση τις 

έννοιες του ποιος ή τι επηρεάζει ή επηρεάζεται από τη δραστηριότητα μιας οργάνωσης με 
βάση τις θεωρίες των κρατικών επενδύσεων κεφαλαίου, διάφορα εξωγενή φαινόμενα και τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ο Frooman απορρίπτει την ανάγκη για τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

επιβάλλουν τη νομιμότητα σε μια οργάνωση δεδομένου ότι «η καταλληλότητα των 
ενδιαφερομένων μερών ισχυρίζεται ότι μπορεί να μην έχει τόσο σημασία, όσο και η ικανότητα 
των ενδιαφερομένων να επηρεάζουν την κατεύθυνση της επιχείρησης». Οι Friedman και 
Miles παραδέχονται ότι αυτό είναι ένα έγκυρο σημείο, αλλά εντούτοις προτείνουν ότι η 
νομιμότητα είναι μια σημαντική βάση επιρροής και αναγκαία για να προσδιοριστεί το νόμιμο 
και δίκαιο μέρισμα. (Reed, και συν., 2009) 
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Σχήμα 18 Βασική κατάταξη των ενδιαφερομένων μερών 

Πηγή (Κατσαρέλης & Αδαμοπούλου, 2015) 
 

3.3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στη διοίκηση των επιχειρήσεων, η θεώρηση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης, οδήγησε στην ανάπτυξη προσεγγίσεων για την 
ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα συμφέροντα και 
η επιρροή τους και πώς θα μπορούσαν αυτά να υποστηρίξουν ή να απειλήσουν την 
απόδοση της επιχείρησης. Η κοινότητα της διοίκησης των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε 
κυρίως την ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών για την κινητοποίηση, την εξουδετέρωση ή 
την αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων μερών, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων των επιχειρήσεων. Ωστόσο σε γενικότερα θέματα πολιτικής και ανάπτυξης που 
αφορούν την κοινωνία, όπως ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, η 
ανάλυση των ενδιαφερομένων φορέων θεωρήθηκε ολοένα και περισσότερο ως μία 
προσέγγιση που θα μπορούσε να ενδυναμώσει τα περιθωριακά ενδιαφερόμενα μέρη και 
επομένως επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ο ρόλος της ανάλυσης των 
ενδιαφερομένων μερών διευρύνθηκε, εμπλουτίζοντας τη θεωρητική βάση και τις αναλυτικές 
μεθόδους, αυξάνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία μίας τέτοιας έρευνας, 
δεδομένου ότι ήταν αναγκαία η θεώρηση πολλών πρόσθετων, αντιφατικών και ποικίλων 
απόψεων. (Reed, και συν., 2009) 

Διαρκείς είναι οι προσπάθειες των ειδικών να κατανοήσουν με ποιον τρόπο πληροφορίες, 
θεσμικά όργανα, αποφάσεις και πολιτικές επιδρούν στη χάραξη της πολιτικής σχετικά με 

ομάδες συμφερόντων σε κοινωνικά δίκτυα. Στην έρευνα πολιτικής, η ανάλυση των 
ενδιαφερομένων μερών θεωρήθηκε ως ένας τρόπος παραγωγής πληροφοριών για τους 
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«σχετικούς παράγοντες» για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους, των ενδιαφερόντων 
τους και της επιρροής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συνεχώς αυξανόμενη είναι η 
μελέτη και συνεκτίμηση των απόψεων κοινωνικών ομάδων, όπως και η εκτίμηση της 
σημασία της «πολιτικής βούλησης». Στην πολιτική επιστήμη, η έρευνα των ενδιαφερομένων 
μερών χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική διαχείριση των ενδιαφερομένων, ώστε να 
υπάρχει διαφανής εφαρμογή των αποφάσεων ή των στόχων, να κατανοήσουν το πλαίσιο της 
πολιτικής και να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα των μελλοντικών επιλογών πολιτικής. (Reed, 

και συν., 2009) 
 Σημαντικό τμήμα της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών έχει επικεντρωθεί στην 

κατανόηση της δυναμικής ισχύος των ενδιαφερομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης των αποφάσεων στα αναπτυξιακά έργα. Για παράδειγμα, οι 
Lindenberg και Crosby πρότειναν την απογραφή των ατόμων που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων, μετρώντας τη σημασία τους μέσω του 
επιπέδου επιρροής τους και του ενδιαφέροντός τους για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τη 
χαρτογράφηση των σχέσεων μεταξύ των φορέων και την κατανόηση των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης συμμαχιών. Το εργαλείο «4Rs» αναλύει τον τρόπο που τα άτομα συνδέονται 
μεταξύ τους αναφορικά με ένα ζήτημα, με τη διάσπαση των ρόλων των ενδιαφερομένων σε 
δικαιώματα, ευθύνες και έσοδα (οφέλη), και στη συνέχεια αξιολογώντας τη σχέση μεταξύ 
αυτών των ρόλων. Η ανάλυση ενδιαφερομένων μερών συχνά δίνει έμφαση στην ένταξη 

περιθωριακών ομάδων, όπως οι γυναίκες, εκείνες που δεν έχουν πρόσβαση σε καθιερωμένα 
κοινωνικά δίκτυα, τους κοινωνικά μειονεκτούντες και εκείνους που δεν έχουν εύκολα 
πρόσβαση, επειδή για παράδειγμα, ζουν μακριά από τους κύριες αρτηρίες ή αστικά κέντρα. 
Ελλείψει της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών, υπάρχει κίνδυνος ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί και 
καλά συνδεδεμένοι φορείς μπορούν να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στα αποτελέσματα λήψης 
αποφάσεων, σε σχέση με περιθωριοποιημένες ομάδες, ένα πρόβλημα που είναι ιδιαίτερα 
έντονο στα αναπτυξιακά  έργα. (Reed, και συν., 2009) 

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας της διοίκησης επιχειρήσεων παρέχει μια στάσιμη 
προσέγγιση στην ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών και δε λαμβάνει υπόψη ότι οι 
ενδιαφερόμενοι, οι οργανώσεις, οι παρεμβάσεις και τα σχετικά ζητήματα, αλληλεπιδρούν και 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Αντίθετα, η βιβλιογραφία της συμμετοχικής διαχείρισης 
και ανάπτυξης, συνηγορεί στην εξελισσόμενη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, σε 
κάθε στάδιο του κύκλου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, η δυναμική για τις ανάγκες των 
ενδιαφερομένων, οι προτεραιότητες και τα συμφέροντα τους μπορούν να ληφθούν υπόψη σε 
όλη τη διάρκεια του έργου και πέραν αυτού. (Reed, και συν., 2009) 

Η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών χρησιμοποιείται επίσης για την κατανόηση και 
καταγραφή του ποικίλου φάσματος των ενδεχομένως αντικρουόμενων συμφερόντων των 
ενδιαφερομένων μερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν κρυφά 
συμφέροντα ή συγκεκαλυμμένα ενδιαφέροντα που μπορούν να ανατρέψουν την ανάλυση, 
ενώ έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την αντικειμενικότητα της έρευνας, δεδομένου ότι όσοι 
αναλαμβάνουν την ανάλυση, το κάνουν από μια συγκεκριμένη προοπτική με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα υπόψη. Άλλα πιθανά προβλήματα σχετικά με την ανάλυση, μπορεί να είναι η 

έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων ή πόρων, οι ανησυχίες για τυχόν αποκαλύψεις από την 
ανάλυση, φόβοι ότι οι αναλύσεις μπορεί να είναι αποσταθεροποιητικές ή χειραγωγούμενες 
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και ηθικές ανησυχίες για την εκπροσώπηση των απόψεων άλλων ατόμων που μπορεί να μη 
ληφθούν υπόψη. (Reed, και συν., 2009) 

Εν μέρει για τους λόγους αυτούς, η ανάλυση των ενδιαφερομένων συχνά παραβλέπεται, 
αλλά μια συστηματική, κρίσιμη και ευαίσθητη προσέγγιση για την ανάλυση των 
ενδιαφερομένων είναι σαφώς απαραίτητη. Μόνο από την κατανόηση, του ποιος συμμετέχει 
σε μια πρωτοβουλία και μέσω αυτής κατανοώντας τη φύση των αξιώσεων και των σχέσεών 
μεταξύ τους, είναι δυνατόν τα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη λήψη 
αποφάσεων, να είναι αποτελεσματικά. (Reed, και συν., 2009) 

Στο Σχήμα 19 (α), απεικονίζεται ένας τυπικός τρόπος που πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών ανάλογα της στάθμης ενδιαφέροντος και της ισχύος 
αυτών, ενώ στο Σχήμα 19 (β) απεικονίζεται παράλληλα η ταξινόμηση των ενδιαφερομένων 
μερών, ανάλογα της στάθμης ενδιαφέροντος και της ισχύος αυτών. 

 

 

                                                             (α)                                                                                   (β)  

Σχήμα 19 (α) Ο χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών                                                                                      
(β) Η ταξινόμηση των ενδιαφερόμενων ανάλογα της στάθμης ενδιαφέροντος και της δύναμης 

Πηγή (α) (Κατσαρέλης & Αδαμοπούλου, 2015), (β) (Παπαγιαννάκης, 2017) 

 

3.4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ο τομέας της Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕ) έχει αντιμετωπίσει ζητήματα που αφορούν 
πολλούς ενδιαφερόμενους από την αρχή της. Ήδη από το 1956, ο Ackoff διέκρινε τους 
καταναλωτές μιας μελέτης ΕΕ από τους ερευνητές που την εκτέλεσαν και αναγνώρισε την 
επιρροή που μπορεί να έχουν άλλοι φορείς για ένα πρόβλημα, χρησιμοποιώντας τον όρο 
«εχθροί». Παρόλο που είναι ασφαλές να γίνει η υπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι σήμερα 
σπανίως θεωρούνται «εχθροί», συχνά οι ενδιαφερόμενοι δεν εξετάζονται με μεγάλη 
λεπτομέρεια. Αυτό είναι προβληματικό, δεδομένου ότι η προσέγγιση των ενδιαφερομένων σε 
μία μελέτη ΕΕ θα επηρεάσει σημαντικά τον σχεδιασμό της μελέτης καθώς και τον τρόπο 
ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Ουσιαστικός σκοπός της θεωρίας των ενδιαφερομένων 
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μερών, είναι να ληφθούν ταυτόχρονα υπόψη τα συμφέροντα πολλών ενδιαφερομένων. 
(Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι μελέτες επιχειρησιακής έρευνας σχετίζονται 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αρχικά διερευνώνται οι ρόλοι και οι τρόποι που οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να είναι σημαντικοί. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις στη θεωρία των 
ενδιαφερομένων μερών, υπάρχουν τρία θέματα που εμπλουτίζουν την μελέτη σχετικά με τη 
θεωρία: η θεωρία οφέλους έναντι της θεωρίας ηθικής, η πραγματοποίηση αντισταθμίσεων 
έναντι αποφυγής συμβιβασμών και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Το είδος της θεωρίας 
των ενδιαφερομένων μπορεί γενικά να χωριστεί σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις και ως εκ 
τούτου τα θέματα αυτά αποτελούν τρεις ξεχωριστές προσεγγίσεις για τον τρόπο που μπορεί 
κανείς να προσεγγίσει τους ενδιαφερόμενους. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 

2017) 

 

3.4.1. ΘΕΩΡΙΑ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Ένα σημαντικό ζήτημα που χωρίζει τα δύο ρεύματα της θεωρίας των ενδιαφερομένων, 

είναι το ερώτημα γιατί τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούνται σημαντικά. Ένα τμήμα της 

βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στις αναμενόμενες αποδόσεις για τον οργανισμό ή την 
επιχείρηση, που λαμβάνει υπόψη τους ενδιαφερόμενους φορείς και ονομάζεται θεωρία 
οφέλους των ενδιαφερομένων μερών. Ένα άλλο τμήμα της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται 
στην ουσιαστική αξία της συνεκτίμησης των ενδιαφερομένων μερών και ονομάζεται θεωρία 
ηθικής των ενδιαφερομένων. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Στη θεωρία οφέλους, η ικανοποίηση των συμφερόντων πολλών ενδιαφερομένων 
θεωρείται ως μια μορφή «βάσιμου συμφέροντος», δηλαδή οι οργανισμοί παρουσιάζουν ένα 
είδος αλτρουισμού, επειδή αναμένουν να επωφεληθούν από αυτό. Μέσω της θεωρίας 
οφέλους, οι μελέτες προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν οι οργανώσεις 
βελτιώνουν την απόδοσή τους, όταν αυξάνουν το βαθμό στον οποίο ικανοποιούν 
ταυτόχρονα τα αιτήματα πολλών ενδιαφερομένων και ποιοι είναι οι υπεύθυνοι μηχανισμοί. Η 

συνεκτίμηση των ενδιαφερομένων μερών συχνά βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού, 

κυρίως μέσω της βελτίωσης της φήμης, της αυξημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων 
και της αμοιβαίας συναίνεσης των ενδιαφερομένων. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & 

Freeman, 2017) 

Η θεωρία ηθικής, επικεντρώνεται στους ενδιαφερόμενους όχι επειδή θα εξυπηρετούσε τον 
οργανισμό, αλλά επειδή θεωρείται ως σωστή και αναγκαία ενέργεια. Η θεωρία ηθικής 
συνοδεύεται από διάφορες φιλοσοφικές παραδόσεις, προκειμένου να παράσχουν 
δικαιολογίες, που ταυτόχρονα ικανοποιούν τα συμφέροντα πολλών ενδιαφερομένων και με 
δεοντολογικό τρόπο. Αυτές οι δικαιολογίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θεωρία των 
κοινωνικών συμβάσεων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τον Καντιανισμό. (Gooyert, Rouwette, 

Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Η υιοθέτηση της θεωρίας οφέλους ή της ηθικής στάσης, έχει σημαντικές συνέπειες στις 
ληφθείσες αποφάσεις. Από την οπτική της θεωρίας οφέλους, σε κάποιο βαθμό 
συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ενδιαφερόμενοι που επηρεάζουν τις επιδόσεις της κεντρικής 
οργάνωσης. Ωστόσο, από την ηθική στάση, τα συμφέροντα ενός ευρύτερου συνόλου 
ενδιαφερομένων, ακόμα και εκείνων που δεν έχουν την εξουσία να επηρεάσουν την 
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απόδοση του οργανισμού, θα ορίσουν συλλογικά αυτό που θα θεωρείται ως «βέλτιστη» 
απόφαση. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

3.4.2. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ 

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα της θεωρίας των ενδιαφερομένων, είναι η προσπάθεια για την 
επίτευξη αντισταθμίσεων έναντι της εστίασης στην αποφυγή συμβιβασμών. Η διαφορά 
μεταξύ των δύο έγκειται στο εάν το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων από τις οποίες πρέπει 
να επιλεγεί μια απόφαση, θεωρείται δεδομένο ή εάν αναζητούνται νέες εναλλακτικές λύσεις 
που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων. Η διάκριση αυτή 
είναι σημαντική, διότι η επικέντρωση γύρω από συμβιβασμούς θέτει το ερώτημα «ποιοι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους», ενώ η εστίαση 
στην αποφυγή των συμβιβασμών παραλείπει εντελώς τη συγκεκριμένη ερώτηση. Το ρεύμα 

που επικεντρώνεται στις αντισταθμίσεις έχει δείξει πώς εξαρτάται η ιεράρχηση μεταξύ των 
ενδιαφερομένων από τα χαρακτηριστικά τους, τα χαρακτηριστικά της κεντρικής οργάνωσης 
και ειδικότερα από τον υπεύθυνο της κεντρικής οργάνωσης. (Gooyert, Rouwette, 

Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Οι μελέτες που επικεντρώνονται στην αποφυγή των συμβιβασμών, υποστηρίζουν ότι η 
προτεραιότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων θα απομακρύνει την προσοχή από το καθήκον 
της ευθυγράμμισης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, σε πολλές μελέτες δεν 
είναι σαφές εάν επικεντρώνονται στην εύρεση ενός ανταλλάγματος μεταξύ των συμφερόντων 
των διαφόρων ενδιαφερομένων ή στην αναζήτηση νέων λύσεων όπου τα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων μερών ευθυγραμμίζονται, αποτρέποντας έτσι την ανάγκη να στραφούν σε 
αντισταθμίσεις. Αυτό είναι και πάλι προβληματικό, καθώς η εστίαση σε αντισταθμίσεις ή στην 
αποτροπή των συμβιβασμών έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της κατάλληλης μεθόδου και του σχεδιασμού της 
διαδικασίας. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

3.4.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Οι μελέτες της θεωρίας των ενδιαφερομένων έχουν αποφανεί ότι μπορεί να υπάρχει ένα 
σημαντικό χάσμα μεταξύ του «τι αναγνωρίζει» μία κεντρική οργάνωση ως συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων, σε σχέση με αυτό που τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζουν ως 
συμφέροντά τους. Η αδυναμία προσδιορισμού των σωστών συμφερόντων έχει αποδειχθεί 
ότι προκαλεί συνέπειες κατά την εφαρμογή των αποφάσεων. Στη θεωρία των 
ενδιαφερομένων μερών, η αναγνώριση της σημασίας των εσφαλμένων συμφερόντων των 
ενδιαφερομένων μερών, έδειξε ότι οι αποφάσεις μπορεί να αποδειχθούν τόσο περίπλοκες, 

ώστε οι συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 
ρόλου και των συμφερόντων τους. Η συμμετοχή από μόνη της είναι μια ηθικά ουδέτερη 
πρακτική, αλλά μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μόνιμων και αμοιβαία επωφελών 
σχέσεων και να οδηγήσει σε υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι 
το επίπεδο συμμετοχής εξαρτάται από τη συνείδηση, την ικανότητα, την προθυμία και τα 
συμφέροντα μιας οργάνωσης. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 
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3.5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

3.5.1. ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η διαχείριση των σχέσεων και των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών θεωρείται 
σήμερα ένα κρίσιμο αλλά και δύσκολο έργο στην επιτυχή ανάπτυξη και παράδοση μεγάλων 
κατασκευαστικών έργων (Major Construction Projects - MCPs). Τα κατασκευαστικά έργα 

περιλαμβάνουν πολλές ομάδες ενδιαφερομένων, οι οποίοι έχουν αντιφατικές ανησυχίες και 
προσδοκίες και αλληλοσυνδέονται με ποικίλες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σχετικά με το 
έργο. Η ανάπτυξη ενός κατασκευαστικού έργου μπορεί να παράγει θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις σχετικά με τα έννομα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τα οποία 
καταβάλλουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, για να αυξήσουν την σημασία τους στην 
ομάδα διαχείρισης του έργου, με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων τους που τίθεται σε 
κίνδυνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα και να συμμαχήσουν για να οικοδομήσουν μια 
ισχυρότερη δύναμη αντίστασης στη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Η μη 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών συχνά βλάπτει το 
έργο και οδηγεί σε αποτυχίες. Η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, αποτελεί ουσιώδες 
στοιχείο της διαχείρισης των κατασκευαστικών έργων, ως προς την κατανόηση του 
περιβάλλοντος των ενδιαφερομένων, και περιλαμβάνει τα παρακάτω τέσσερα κύρια μέρη 

(Mok & Shen, 2016):  

 Προσδιορισμό των ενδιαφερομένων και ζητημάτων τους. 
 Ταξινόμηση ενδιαφερομένων μερών βάσει ατομικών χαρακτηριστικών. 

 Εξέταση των σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών. 

 Αξιολόγηση των επιρροών των ενδιαφερομένων μερών.  

Σε ένα κατασκευαστικό έργο, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπουν σε ομάδες ή άτομα που 

μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία του έργου ή/και τα τελικά αποτελέσματα, των οποίων 
τα ζωντανά περιβάλλοντα επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από το έργο και τα οποία 
λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα οφέλη ή/και απώλειες. Στα κατασκευαστικά έργα, η 
πολυπλοκότητα των ενδιαφερομένων μπορεί να αναλυθεί σε τρεις πτυχές (Mok & Shen, 

2016):  

 Τα ζητήματα των ενδιαφερομένων και οι αλληλεξαρτήσεις τους, αναφερόμενοι σε 
ποιοι ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται με το έργο και πώς οι ανησυχίες και τα 
συμφέροντά τους αλληλοσυνδέονται. 

 Οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις των ενδιαφερομένων με αναφορά στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις αυτών των οντοτήτων. 

 H δυναμική των ενδιαφερομένων μερών και ζητημάτων τους, ουσιαστικά στον τρόπο 
με τον οποίο η κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και τα συμφέροντα τους 
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου καθώς το έργο προχωρά.  
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3.5.2. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Η ανάπτυξη κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομών, σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει 
τα έννομα συμφέροντα ποικίλων ομάδων ενδιαφερομένων μερών. Τα ζητήματα των 
ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία περιγράφονται ως κεκτημένα συμφέροντα ή ανησυχίες των 
ενδιαφερομένων για το έργο, συχνά είναι ασυμβίβαστα και δυναμικά λόγω των διαφορετικών 
συνθηκών των ενδιαφερομένων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του έργου. Νέα 
ενδιαφερόμενα μέρη και ζητήματα συχνά εμφανίζονται ως αποτέλεσμα στο μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, ενώ οι προτεραιότητες των θεμάτων ενδέχεται επίσης να διαφέρουν μεταξύ των 
διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα των ενδιαφερομένων 
μπορούν να οδηγήσουν σε απειλές και αποτυχίες έργων, εάν δεν είναι επαρκώς 
ικανοποιημένα. Μελέτες για τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων και των συμφερόντων 
τους σχετικά με κατασκευαστικά έργα, εντόπισαν τις κυριότερες ανησυχίες των 
ενδιαφερομένων μερών στον προγραμματισμό και σχεδιασμό μεγάλων δημόσιων έργων 
υποδομής και διερεύνησαν τις διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ των κυβερνήσεων, το 
ευρύ κοινό, τις ομάδες πίεσης και την επηρεαζόμενη ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τα 
βασικά ζητήματα των ενδιαφερομένων μερών στο μεγάλα έργα υποδομής που σχετίζονται με 
την εκπλήρωση της κοινωνικής ευθύνης του έργου. Ωστόσο, η αξιολόγηση και η 
προτεραιότητα της  σημασίας του ζητήματος, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 
υποκειμενική κρίση των μεμονωμένων ενδιαφερομένων, αγνοώντας στην πραγματικότητα τις 
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των ζητημάτων των ενδιαφερομένων και των πολλαπλασιαστικών 
επιπτώσεων που δημιουργεί το δίκτυο επηρεασμού. (Mok & Shen, 2016) 

  

3.5.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Στα κατασκευαστικά έργα, τα ενδιαφερόμενα μέρη συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πολλά 
είδη σχέσεων μεταξύ των λειτουργικών και των οργανωτικών ορίων, επομένως 
ενσωματώνονται σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και δεν απομονώνονται. Αρχικές μελέτες 
έδειχναν προσοχή στις επίσημες σχέσεις των ενδιαφερομένων, όπως οι συμβατικές σχέσεις 
μεταξύ των οργανισμών σχεδιασμού των έργων, σχετικά με την ανταλλαγή πόρων και την 
παροχή υπηρεσιών κατασκευής, και επίσης αναφορικά με τις ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων στο έργο. Πρόσφατες μελέτες στρέφουν την εστίαση στις ανεπίσημες σχέσεις 
των ενδιαφερομένων και καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των 
στρατηγικών διαχείρισης των σχέσεων, με στόχο την επιτυχία του έργου. Οι άτυπες σχέσεις 
των ενδιαφερομένων μερών ταξινομούνται σε τέσσερα είδη, συμπεριλαμβανομένων σχέσεων 
συνεργασίας, σχέσεων ανταλλαγής πληροφοριών/γνώσεων, σχέσεις εξουσίας/επιρροής και 
διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ. συναισθηματική υποστήριξη, εμπιστοσύνη). Οι σχέσεις και οι 
αλληλεπιδράσεις των ενδιαφερομένων μερών, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών και 
γνώσεων είναι σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές και τις στρατηγικές 
τους ώστε να προστατεύσουν τα έννομα συμφέροντά τους. (Mok & Shen, 2016) 
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3.5.4. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

Η σύνθεση της κοινότητας των ενδιαφερομένων μερών αλλάζει με την πάροδο του χρόνου 
ως απάντηση στο δυναμικό περιβάλλον ενός έργου υποδομής, όπως αλλάζουν οι σχέσεις 
των ενδιαφερομένων μερών, τα ζητήματά τους και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους. Για να 
αντιμετωπιστούν τέτοιες δυναμικές, η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση, είναι 
απαραίτητες για όλη τη διαδικασία ανάλυσης των ενδιαφερομένων μερών, ανεξάρτητα των 
μεθόδων που υιοθετούνται. (Mok & Shen, 2016) 

 

3.6. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Ενώ οι μελέτες επιχειρησιακής έρευνας συχνά θίγουν τη σπουδαιότητα των 
ενδιαφερομένων, παραμένει συχνά ασαφής με ποια έννοια είναι αυτοί σημαντικοί. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι σημαντικά λόγω του ρόλου τους στην παροχή 
πληροφοριών ή του ρόλου τους στην εκτέλεση ενός έργου και οι ζητούμενες πληροφορίες 
συγκεντρώνονται είτε με άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, είτε όχι. Στη 
βιβλιογραφία, μεταξύ άλλων υπάρχουν τέσσερις διαδεδομένες προσεγγίσεις ή μέθοδοι, οι 
οποίες προσπαθούν να ταξινομήσουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι 
μελέτες επιχειρησιακής έρευνας ασχολούνται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και αυτές είναι οι 
εξής: «βελτιστοποίηση», «εξισορρόπηση», «διάρθρωση», «συμμετοχή». (Gooyert, Rouwette, 

Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

Βελτιστοποίηση 

Ένας τρόπος με τον οποίο η επιχειρησιακή έρευνα ασχολείται με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
είναι η προσέγγιση της «βελτιστοποίησης». Οι σχετικές εφαρμογές ορίζουν στόχους και 
περιορισμούς με τη μορφή μαθηματικών σχέσεων και παρέχουν την καλύτερη λύση σε ένα 
δεδομένο πρόβλημα. Τυπικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι ο προγραμματισμός 
στόχων, ο γραμμικός προγραμματισμός μικτού-ακέραιου και τα νευρωνικά δίκτυα. (Gooyert, 

Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Οι μέθοδοι επικεντρώνονται συνήθως σε ποσοτικές πτυχές των προβλημάτων. Εξαιρέσεις 
είναι η αυτοματοποιημένη ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην ανάλυση επιχειρηματολογίας, 
και το σύστημα εμπειρογνωμόνων, που συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Η 
βελτιστοποίηση είναι δημοφιλής μέθοδος στους τομείς στους οποίους υπάρχουν σταθερά 
δεδομένα, όπως οι μεταφορές και τα logistics, η υγειονομική περίθαλψη και η διαχείριση της 
αλυσίδας εφοδιασμού. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Αυτές οι εφαρμογές συνήθως θεωρούν τους ενδιαφερόμενους ως εκείνους που 
ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα του μοντέλου ή ως εκείνους που καθορίζουν τις λειτουργίες 
ή τους περιορισμούς στόχων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις μαθηματικές σχέσεις ή ως 
πηγές αβεβαιότητας και αποτελούν μια δυσκολία που πρέπει να τηρηθεί με τη μέθοδο. 
Τυπικά, οι μελέτες αυτές τελειώνουν με τα συμπεράσματα που βασίζονται σε μοντέλα, 
ουσιαστικά λαμβάνοντας τη βέλτιστη απάντηση με βάση τους περιορισμούς και τα οφέλη 

που εξετάστηκαν. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 
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Εξισορρόπηση 

Η προσέγγιση «εξισορρόπησης» αποτελείται από τις εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας 

που ασχολούνται με τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας προτάσεις για συμβιβασμούς. 
Επικεντρώνεται σε συγκρίσεις διαφορετικών εναλλακτικών με διαφορετικά κριτήρια, και αυτές 
οι συγκρίσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι βελτιώσεις στην επίτευξη ενός 
στόχου ενδέχεται να εμποδίσουν την επίτευξη άλλου στόχου. Χαρακτηριστικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται είναι, η ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (MCDA), η διαδικασία 
αναλυτικής ιεραρχίας (AHP), η διαδικασία αναλυτικού δικτύου (ANP), η ανάλυση 
περιβάλλουσας δεδομένων (DEA). Οι εφαρμογές σε αυτή την προσέγγιση, βασίζονται στην 
ιδέα ότι «δεν μπορείτε να τα έχετε όλα» και διευκολύνει τον «τρόπο κατανομής της πίτας» 
μεταξύ των φορέων οι οποίοι έχουν διαφορετικούς στόχους. (Gooyert, Rouwette, 

Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Συνήθως, οι μελέτες λειτουργούν μέσα από ένα σύνολο επιλογών που συζητήθηκαν ήδη 
στον οργανισμό, συμπληρωμένες με άλλες που ακολουθούν «λογικά» από τις προσεγγίσεις 
που χρησιμοποιούνται. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

Δομή 

Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο η επιχειρησιακή έρευνα ασχολείται με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, είναι η αύξηση της κατανόησης των προβλημάτων τους. Η προσέγγιση της «δομής» 
δεν προϋποθέτει ότι όλες οι σχετικές γνώσεις είναι διαθέσιμες, αλλά κάνει ένα βήμα πίσω και 
επικεντρώνεται στην εκμάθηση περισσότερων πληροφοριών για το πρόβλημα. Ένας λόγος 
για αυτή την προσέγγιση είναι ότι με την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος οι ερευνητές 
είναι σε θέση να διευκολύνουν τη «κατανομή της πίτας», αλλά είναι επίσης σε θέση να 
«κάνουν την πίτα μεγαλύτερη». Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη προσομοίωση συμβάντων 
(DES), τη μεθοδολογία των «μαλακών» συστημάτων (SSM), τη δυναμική του συστήματος 
(SD), και άλλες μορφές προσομοίωσης. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

Ο ρόλος των ενδιαφερομένων ποικίλλει σε αυτή την προσέγγιση, απλώς και μόνο επειδή 
ο πελάτης του προϊόντος του μοντέλου συμμετέχει σε εργαστήρια στα οποία το μοντέλο έχει 
διαμορφωθεί. Η αυξημένη κατανόηση συχνά ενθαρρύνεται από μια δομημένη διαδικασία 
ανάλυσης του προβλήματος, όπως για παράδειγμα ο προσδιορισμός των σχετικών 
αποθεμάτων και ροών και η αιτιολογημένη σχέση τους ή ο εντοπισμός σχετικών γεγονότων 
που συνοδεύουν τις αλλαγές στις καταστάσεις του συστήματος και οι σχέσεις μεταξύ των 
γεγονότων. Τα προκύπτοντα εννοιολογικά μοντέλα τυπικά αντιπροσωπεύονται γραφικά για 
να διευκολύνουν τη συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία του μοντέλου και τις σχέσεις τους. 
Ορισμένες εφαρμογές συνεχίζονται με τη ερμηνεία του υποδειγματικού μοντέλου σε 
μαθηματικές σχέσεις κατάλληλες για ποσοτικές αναλύσεις, ενώ άλλες επικεντρώνονται στην 
ποιοτική κατανόηση του προβλήματος. (Gooyert, Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

Συμμετοχή 

Η προσέγγιση της «συμμετοχής» ασχολείται με τους ενδιαφερόμενους, μέσω της 
διαχείρισης των ορίων των προβλημάτων. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι πρέπει να 
ενσωματωθούν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ζήτημα, προκειμένου να δομηθεί το 
πρόβλημα ή επειδή είναι επιθυμητή η ενσωμάτωση (μειονοτικών) απόψεων με βάση ηθικά 

επιχειρήματα. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν τη σκέψη των κρίσιμων συστημάτων (CST), την 
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μεθοδολογία των «μαλακών» συστημάτων (SSM), την επικοινωνία μέσω υπολογιστών και 
μια σειρά άλλων προσεγγίσεων. Η μέθοδος βασίζεται κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία. (Gooyert, 

Rouwette, Kranenburg, & Freeman, 2017) 

 

3.7. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

3.7.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

Τόσο οι κανονιστικές όσο και οι θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από τη ανάλυση των 
ενδιαφερομένων μερών, έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικούς κλάδους και πλαίσια, 

χρησιμοποιώντας μία ευρεία ποικιλία μεθόδων. Η κατηγοριοποίηση των διάφορων μεθόδων 
για την ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών, γίνεται ανάλογα με το στόχο τους, έτσι 
υπάρχουν μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τα εξής (Reed, και συν., 2009):  

1. Τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων.  

2. Την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των ενδιαφερομένων.   

3. Τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων. 

Κάθε μία από τις μεθόδους έρευνας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με είτε χωρίς την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικά 
αποδεικτικά στοιχεία ή οι αναλυτές έχουν γνώση των ατόμων και των ομάδων με συμμετοχή 
στο υπό εξέταση ζήτημα, η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να γίνει χωρίς την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητη η ενεργός 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων, σε περιπτώσεις που δεν είναι σαφές ποια θέματα είναι πιο 
σημαντικά για την έρευνα ή εάν υπάρχουν ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τον πληθυσμό από 
τον οποίο προέρχονται τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το επίπεδο συμμετοχής μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά, από την παθητική γνωμοδότηση, όπου οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν απλώς 
πληροφορίες για την ανάλυση, μέχρι την ενεργό αλληλεπίδραση όπου υπάρχει αμφίδρομη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων και των αναλυτών, ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς να μπορέσουν να κατευθύνουν τους ερευνητικούς στόχους και το 
αντικείμενο μελέτης. (Reed, και συν., 2009) 

 

3.7.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 

Κάνοντας τη θεώρηση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι αυτονόητα και μπορούν να 
ληφθούν ως γνωστά δεδομένα, η ανάλυση μπορεί να επικεντρωθεί στην κατηγοριοποίηση 
των προκαθορισμένων ενδιαφερομένων μερών για την κατανόηση των συμφερόντων και 
των σχέσεων μεταξύ τους. Ωστόσο, απαραίτητο στάδιο είναι να προσδιοριστεί ποιος κατέχει 
το μερίδιο στο θέμα υπό έρευνα. Το παραπάνω στάδιο απαιτεί σαφή κατανόηση του 

ζητήματος υπό διερεύνηση, ώστε να τεθούν τα όρια του ζητήματος, όπως κοινωνικά, 
οικονομικά, πολιτικά, οικολογικά, κ.α. Διάφορες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον εντοπισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μέρων. 
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Ο εντοπισμός των ενδιαφερομένων είναι συνήθως μια επαναληπτική διαδικασία, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ενδιαφερόμενα μέρη προστίθενται καθώς συνεχίζεται η ανάλυση, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη γνώμη εμπειρογνωμόνων, ομάδες εστίασης, δομημένες 

συνεντεύξεις,  τυχαία δειγματοληψία ή συνδυασμό αυτών. Εάν τα όρια του ζητήματος είναι 
σαφώς καθορισμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπιστούν σχετικά εύκολα. Ωστόσο, 
υπάρχει ο κίνδυνος να παραλειφθούν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι και κατά συνέπεια να μη 
γίνει πλήρης αναγνώριση όλων των ενδιαφερομένων μερών του ζητήματος. Από την άλλη 

πλευρά, συχνά δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και πρέπει 
τίθεται όριο σε κάποιο σημείο, βάσει θεμελιωμένων κριτηρίων που καθορίζει ο αναλυτής. 
Τέτοια όρια μπορεί να περιλαμβάνουν, γεωγραφικά κριτήρια ή δημογραφικά κριτήρια όπως η 
εθνικότητα ή η ηλικία, ανάλογα με το επίκεντρο της ανάλυσης. (Reed, και συν., 2009) 

 Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετέχει στην ανάλυση, κατέχει μερίδιο στο υπό εξέταση 
ζήτημα. Ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα έγκειται στην απόφαση σχετικά με το εάν το 
εξεταζόμενο ζήτημα θα πρέπει να υπαγορεύει ποια ενδιαφερόμενα μέρη εμπλέκονται ή εάν 
θα πρέπει γίνεται αντίστροφα. Το πρόβλημα αυτό σπάνια θεωρείται σε αναλύσεις 
ενδιαφερομένων, κυρίως λόγω της δύσκολης διάκρισης μεταξύ του προσδιορισμού των 
ενδιαφερομένων και του προσδιορισμού της πλευράς των δραστηριοτήτων μιας οργάνωσης, 
των παρεμβάσεων ή  των θεμάτων που πρέπει να επικεντρωθεί. Ως αποτέλεσμα, η εστίαση 

συνήθως εφαρμόζεται κατά τρόπο «από πάνω προς τα κάτω», από την επικεφαλή ομάδα 

της ανάλυσης, κατά συνέπεια, μπορεί να αντανακλά τα συμφέροντά τους και τις μεροληψίες, 
οι οποίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων μερών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, προτείνεται μία επαναληπτική 
διαδικασία, που περιλαμβάνει συνεντεύξεις για το πεδίο εφαρμογής, ομάδες εστίασης και 
διαδοχικές συνεντεύξεις, για τον εντοπισμό των οργανισμών, παρεμβάσεων ή θεμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο της έρευνας και επομένως έτσι να προσδιοριστούν οι ενδιαφερόμενοι.  

Άλλοι τρόποι για να εντοπιστούν τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι: η αναγνώριση 
από εμπειρογνώμονες ή άλλους ενδιαφερόμενους, με αυτοεπιλογή (απάντηση σε 
διαφημίσεις ή ανακοινώσεις), μέσω γραπτών αρχείων ή με στοιχεία απογραφής που 
μπορούν να παρέχουν πληροφορίες κατά ηλικία, φύλο, θρησκεία και κατοικία, μέσω 
προφορικής ή γραπτής απάντησης σημαντικών γεγονότων (προσδιορίζοντας τους 
ανθρώπους που ήταν αναμεμιγμένοι), ή χρησιμοποιώντας μια λίστα πιθανών κατηγοριών 
ενδιαφερομένων. Μόλις χωριστούν σε ομάδες, ενδείκνυται η τοποθέτηση των 
ενδιαφερομένων σε ένα διάγραμμα «ουράνιου τόξου» που τα ταξινομεί σύμφωνα με το 
βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από κάποιο πρόβλημα ή 
ενέργεια, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 20. (Reed, και συν., 2009) 

Ποιος περιλαμβάνεται και ποιος παραλείπεται μπορεί να εξαρτάται από τη μέθοδο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων και από το σκοπό της ανάλυση 
των ενδιαφερομένων, καθώς επηρεάζει το «ποιος και τι μετράει πραγματικά». Ωστόσο, 
υπάρχει και η προσέγγιση που υποστηρίζει ότι η ευρεία θεώρηση των ενδιαφερομένων 
μερών είναι σημαντική για τα συμφέροντα της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι 
«ονομαστικά ανίσχυροι» πρέπει να διαθέτουν φωνή. Ο Lewis, για λόγους ηθικής, προτείνει η 
ανάλυση να ξεκινήσει τουλάχιστον με μια προοπτική χωρίς αποκλεισμούς, καθώς η επίτευξη 
των στόχων μιας πολιτικής, ενός σχεδίου ή έργου εξαρτάται από τη συμπερίληψη όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων. Εάν το κύριο μέλημα της ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών 
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είναι η ίση κατανομή των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων ενός έργου (π.χ. σχεδιασμός 
και υλοποίηση έργου), θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Όταν το κύριο 
ενδιαφέρον είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ή οργανισμού, μόνο οι ενδιαφερόμενοι 
οι οποίοι είναι πιθανότερο να επηρεάσουν τη λειτουργία του έργου ή της οργάνωσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα, τους πόρους και την επιρροή τους. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να βελτιωθεί με τη 
διαφοροποίηση και την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερομένων. (Reed, και συν., 2009) 

 

 

Σχήμα 20 Διάγραμμα «ουράνιου τόξου» για την ταξινόμηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το βαθμό 
στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από κάποιο πρόβλημα ή ενέργεια 

Πηγή (Reed, και συν., 2009) 
 

3.7.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ 

Οι μέθοδοι για τον χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των ενδιαφερομένων τείνουν να 
ακολουθούν δύο ευρείες προσεγγίσεις: α) «αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις» από την κορυφή 
προς τα κάτω και β) «μεθόδους ανασυγκρότησης» από τη βάση προς τα επάνω.   

 

Αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις 

Ως αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις νοούνται οι μέθοδοι στις οποίες η ταξινόμηση των 
ενδιαφερόμενων μερών πραγματοποιείται από τους αναλυτές με βάση τις παρατηρήσεις 
τους για το εξεταζόμενο ζήτημα και τη χρήση κάποιας θεωρητικής βάσης, σχετικά με τον 
τρόπο λειτουργίας και το είδος του συστήματος. Παραδείγματα αναφορικά με αναλυτικές 
κατηγοριοποιήσεις περιλαμβάνουν εκείνες που χρησιμοποιούν ενδεικτικά: επίπεδα 
ενδιαφέροντος και επιρροής, συνεργασία και ανταγωνισμό, συνεργασία και απειλή, και 
επείγουσα ανάγκη, νομιμοποίηση και επιρροή. Τέτοιες αναλύσεις χρησιμοποιούν συνήθως 
πίνακες ή διαγράμματα «Venn». (Reed, και συν., 2009) 

Μία δημοφιλής μέθοδος χρησιμοποίησε το ενδιαφέρον και την επιρροή για να ταξινομήσει 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σε «Βασικούς συμμετέχοντες», «Ρυθμιστές περιβάλλοντος», 
«Εξαρτώμενους» και «Πλήθος». Αυτό είναι χρήσιμο, ώστε να καθοριστεί ο τρόπος εμπλοκής 
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των ενδιαφερόμενων μερών. Βασικοί συμμετέχοντες, για παράδειγμα θεωρούνται οι 
ενδιαφερόμενοι που είναι ενεργοί, επειδή έχουν υψηλό ενδιαφέρον και επιρροή σε ένα 
συγκεκριμένο φαινόμενο. Οι ρυθμιστές περιβάλλοντος έχουν μεγάλη επιρροή, αλλά δεν 
έχουν ενδιαφέρον. Εξαιτίας αυτού, ενδεχομένως να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο και πρέπει 
να είναι υπό παρακολούθηση και διαχείριση. Οι εξαρτώμενοι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αλλά 
χαμηλή επιρροή και εξ’ ορισμού είναι υποστηρικτικοί, αν και μπορεί να επηρεάσουν 
σχηματίζοντας συμμαχίες με άλλους ενδιαφερόμενους. Το πλήθος είναι τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που δεν έχουν ενδιαφέρον, και σπάνια μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν 
από τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν υπάρχει ανάγκη να τα εξεταστούν με μεγάλη 
λεπτομέρεια. Το ενδιαφέρον και η επιρροή συνήθως αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου 
και οι αλλαγές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι στο πεδίο 
ενδιαφέροντος και επιρροής θα μπορούσαν επίσης να επισημανθούν ως «υποστηρικτικές» ή 
«μη υποστηρικτές». (Reed, και συν., 2009) 

 Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα μιας τέτοιας αναλυτικής κατηγοριοποίησης, έγκειται 
στην τάση να προσδιορίσει τους «συνήθεις ύποπτους» και υπάρχει ο κίνδυνος της 

υποεκπροσώπησης των περιθωριοποιημένων ή ανίσχυρων. Ενώ το παραπάνω μπορεί να 
οδηγήσει στη παράλειψη των ευάλωτων ομάδων ενδιαφερομένων, τέτοιες ομάδες έχουν τη 
δυνατότητα να σχηματίσουν συμμαχίες και να επηρεάζουν όταν διαφωνούν ή απειλούνται 
από το ζήτημα που εξετάζεται. Επιπλέον, αυτές οι μέθοδοι συχνά χρησιμοποιούνται ελλείψει 
άμεσης συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην ανάλυση, επομένως ενδέχεται να 
αντανακλούν τις προκαταλήψεις των ερευνητών αντί των αντιλήψεων των ίδιων των 
ενδιαφερομένων μερών. Μια εναλλακτική προσέγγιση γνωστή ως «ριζική συναλλαγή» 

αντιστρέφει αυτό, εστιάζοντας στο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία διαφορετικά 
θα εξετάζονταν ως περιφερειακά. (Reed, και συν., 2009) 

 

Ταξινόμηση ενδιαφερομένων μερών βάσει χαρακτηριστικών 

Το μοντέλο «Ανάδειξης» των ενδιαφερομένων είναι μια μέθοδος ταξινόμησης βασισμένη 
σε χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα διαχείρισης έργων. Η 
«εξουσία», η «νομιμοποίηση» και η «επείγουσα ανάγκη» είναι τρία βασικά χαρακτηριστικά 
που αποτελούν τη βάση της ταξινόμησης. Η εξουσία, περιγράφεται ως η ικανότητα των 
ενδιαφερομένων που προκύπτει μέσω εξάρτησης από σχέσεις και κατοχή πόρων. Η 
νομιμοποίηση περιγράφει το κατά πόσο είναι κατάλληλες οι αξιώσεις των ενδιαφερομένων ή 
οι συμπεριφορές τους, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες των κοινωνικών οργανώσεων. 
Ο επείγων χαρακτήρας αναφέρεται στο επίπεδο στο οποίο ένας ισχυρισμός των 
ενδιαφερομένων, απαιτεί άμεση απάντηση ή προσοχή που εξαρτάται συνήθως από το κατά 

πόσο επείγει χρονικά το πρόβλημα και η αναγκαιότητά του, για τν ενδιαφερόμενο.  
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, οι ομάδες διαχείρισης έργων μπορούν να 

πραγματοποιήσουν την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, να προσδιοριστεί ο 
βαθμός «Ανάδειξης» που έχει δοθεί στους ενδιαφερόμενους και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός 
τους. Αυτή η μέθοδος είναι χρονικά αποδοτική και ως προς τα δεδομένα και μπορεί να 
επιτευχθεί εύκολα μέσω ομάδων εστίασης ή συνεντεύξεων. Ωστόσο, η αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών και η ταξινόμηση των ενδιαφερομένων, καθοδηγούνται από την 
υποκειμενική αντίληψη και ενδέχεται να υπάρχει προκατάληψη, για παράδειγμα μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί ο ίδιος φορέας σε διαφορετικές κατηγορίες από διαφορετικούς ερωτηθέντες. 
(Mok & Shen, 2016) 

 

Πινάκας Επιπτώσεων – Πιθανοτήτων 

Στον πίνακα «επιπτώσεων – πιθανοτήτων», οι ομάδες έργων αξιολογούν τις επιρροές των 
ενδιαφερομένων μερών και προβλέπουν τις πιθανές συμπεριφορές τους, κατηγοριοποιώντας 
τα ενδιαφερόμενα μέρη με βάση δύο πτυχές (Mok & Shen, 2016): 

1. Το επίπεδο στο οποίο ένα ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να επηρεάσει το έργο.  
2. Την πιθανότητα εμφάνισης αυτού του αντίκτυπου.  

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές αυτής της μεθόδου, για τη διαχείριση των ενδιαφερομένων 
μερών, π.χ. δείκτης αντίκτυπου έννομου ενδιαφέροντος, πίνακες ισχύος/ενδιαφέροντος ή 
δύναμης/προβλεψιμότητας. 

 

Το εργαλείο κύκλου των ενδιαφερομένων 

Η μεθοδολογία κύκλου ενδιαφερομένων μερών καλύπτει αποτελεσματικά τη διαδικασία 
διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών, με τη συμπερίληψη τρόπων για την οπτικοποίηση 

των ενδιαφερομένων μερών, την ενασχόληση και σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Το εργαλείο αυτό δίνει προτεραιότητα στα 
ενδιαφερόμενα μέρη και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους με πιο δομημένο τρόπο.  

Ο Bourne τροποποίησε το μοντέλο «Ανάδειξης» των ενδιαφερομένων και αντικατέστησε 
τη νομιμοποίηση με ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό, την «Εγγύτητα», το οποίο περιγράφει 
την έκταση στην οποία ένα ενδιαφερόμενο μέρος συμμετέχει άμεσα στο έργο. Αυτή η 
μέθοδος απεικονίζει επίσης τη φύση των επιπτώσεων των ενδιαφερομένων, υποδεικνύοντας 
τις κατευθύνσεις των επιπτώσεων στην ομάδα του έργου, καθώς και το πεδίο και το βαθμό 
των επιπτώσεων. Σε κάποιο τμήμα, η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη τις δυαδικές σχέσεις 
μεταξύ των ενδιαφερομένων και της κεντρικής οργάνωσης. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, 
τα ενδιαφερόμενα μέρη συνδέονται με πολλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
ενσωματωμένα σε δίκτυα σχέσης. (Mok & Shen, 2016) 

 

Ανασυγκροτητικές κατηγοριοποιήσεις 

Οι «από κάτω προς τα πάνω» αναθεωρητικές μέθοδοι, επιτρέπουν την οριοθέτηση 
κατηγοριοποιήσεων και παραμέτρων των ενδιαφερομένων, έτσι ώστε η ανάλυση να 
αντικατοπτρίζει στενά τις ανησυχίες τους. Για παράδειγμα, στη μέθοδος «ταξινόμησης 

καρτών», κάθε ενδιαφερόμενος κλήθηκε να ταξινομήσει κάρτες όπου απαριθμούνται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι σχετικά με ένα ζήτημα, σε ομάδες σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. 
Χρησιμοποιήθηκε ως ένα μέσο για την αναγνώριση των ομάδων και των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη κάθε ενδιαφερομένου, έτσι 
ώστε να αναπτυχθούν τα μοντέλα έρευνας. (Reed, και συν., 2009) 

Μια εναλλακτική, λιγότερο άμεση μέθοδος, που χρησιμοποιείται ευρέως στην πολιτική 
επιστήμη παράλληλα με την ανάλυση του λόγου, είναι η μέθοδος «Q». Η ανάλυση του λόγου 
προσδιορίζει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται και μιλάνε για ένα θέμα 
και ειδικότερα τις κοινές αντιλήψεις μεταξύ των ατόμων. Η μέθοδος «Q», χρησιμοποιείται για 
να ομαδοποιήσει τα άτομα σε «κοινωνικές συνδιαλέξεις», βασισμένες σε αυτές τις κοινές 
αντιλήψεις και τα κοινά σημεία. (Reed, και συν., 2009) 
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Τόσο στη μέθοδο ταξινόμησης καρτών όσο και στη μεθοδολογία «Q», η κατηγοριοποίηση 
των ενδιαφερομένων βασίζεται σε μία περισσότερο εμπειρική ανάλυση των αντιλήψεων των 
ενδιαφερομένων και όχι σε θεωρητικές βάσεις. Ενώ η ταξινόμηση των καρτών και η 
μεθοδολογία «Q» μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, η δυσκολία 
συσχέτισης αυτών, σε πολλές περιπτώσεις δεν επιτρέπει να συμμετάσχουν όλοι όσοι 
αναγνωρίζονται ως ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις πτυχές ή τα στάδια της διαδικασίας. Αυτό 

οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη να εντοπιστεί ένα υποσύνολο ενδιαφερόμενων μερών, των 
οποίων οι απόψεις είναι αντιπροσωπευτικές της μεγαλύτερης ομάδας ενδιαφερομένων. 
Καθορίζοντας τις κατηγορίες τους, οι ενδιαφερόμενοι επηρεάζουν την πορεία της ανάλυσης 
σχετικά με τις δικές τους ανησυχίες και προσδοκίες. Αυτό μπορεί να αλλάξει την αρχική 
εστίαση της έρευνας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα αποτελέσματα. (Reed, και 
συν., 2009) 

Τέλος, η ανάλυση στρατηγικών προοπτικών χρησιμοποιεί συνεντεύξεις ή εργαστήρια με 
τους ενδιαφερόμενους, για τον προσδιορισμό και σύγκριση των στόχων διαφορετικών 
ομάδων και των αντιλαμβανόμενων ευκαιριών και περιορισμών, για να επιτύχουν τους 
στόχους τους. Με αυτόν τον τρόπο (συχνά χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενες 
συνεντεύξεις), μπορούν να εντοπιστούν κατηγορίες ενδιαφερομένων που μοιράζονται 
παρόμοιους στόχους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας και μπορεί επίσης να είναι χρήσιμες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
συγκρουόμενων ομάδων. (Reed, και συν., 2009) 

 

3.8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Τέλος, υπάρχει μια συλλογή μεθόδων οι οποίες αναπτύχθηκαν για τη διερεύνηση των 
σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (ως άτομα και ομάδες) σχετικά 
με ένα ζήτημα. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των 
σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών: α) Οι Πίνακες σύνδεσης φορέων β) Η Ανάλυση 
Κοινωνικών Δικτύων και γ) Η χαρτογράφηση γνώσης  

 

Πίνακες σύνδεσης φορέων (Actor - linkage matrices) 

Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, είναι οι πίνακες «σύνδεσης φορέων». Απαιτείται να τοποθετηθούν οι 
ενδιαφερόμενοι στις σειρές και στήλες ενός πίνακα που δημιουργούν ένα πλέγμα, έτσι ώστε 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους να περιγράφονται, χρησιμοποιώντας λέξεις - κλειδιά. Σε 
βασικό επίπεδο μπορεί να καθοριστεί εάν οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
συγκρούονται, συμπληρώνονται ή συνεργάζονται. (Reed, και συν., 2009) 

 

Ανάλυση κοινωνικού δικτύου (SNA) 
Η Ανάλυση Κοινωνικού Δικτύου, χρησιμοποιεί πίνακες για την οργάνωση των δεδομένων 

σχετικά με τους δεσμούς που συνδέουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και χρησιμοποιεί αριθμούς 
για να αντιπροσωπεύσει, την παρουσία (ή απουσία) ενός δεσμού και τη σχετική ισχύ του 
δεσμού. Κάθε πίνακας αντιπροσωπεύει μία διαφορετική σχέση, για παράδειγμα την 
επικοινωνία, τη φιλία, τη σύγκρουση, την εμπιστοσύνη, κλπ. Τα δεδομένα συνήθως 
συγκεντρώνονται μέσω κάποιας δομημένης συνέντευξης, μέσω ερωτηματολογίου ή 
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παρατήρησης. Έτσι, η ανάλυση περιλαμβάνει όχι μόνο διαφορετικά είδη σχέσεων (θετικά και 
αρνητικά), αλλά και την ισχύ αυτών των δεσμών και καταγράφει αυτές τις πληροφορίες σε 
ποσοτική μορφή που καθιστά εύκολη τη σύνοψη και την ανάλυση. Η ανάλυση αυτών των 
πινάκων αποκαλύπτει τη δομή του δικτύου ενδιαφερομένων μερών, προσδιορίζοντας έτσι 
ποιοι ενδιαφερόμενοι είναι πιο κεντρικοί, ποιοι είναι περιθωριακοί και τον τρόπο 
συσσωμάτωσης των ενδιαφερόμενων μερών. (Reed, και συν., 2009) 

Η έρευνα σχετικά με τη δύναμη των δεσμών μεταξύ των ατόμων, δείχνει για παράδειγμα 
ότι οι ισχυροί δεσμοί παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με τους αδύναμους 

δεσμούς. Οι ισχυροί δεσμοί βασίζονται σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών, όπως η 
οικειότητα, η συναισθηματική ένταση, ο χρόνος και η αμοιβαιότητα. Όσο υψηλότερα 
βαθμολογείται κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν ισχυρούς δεσμούς, είναι πιο πιθανό να επηρεάζουν το ένα 
το άλλο και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχύσουν την αμοιβαία μάθηση και 
την ανταλλαγή απόψεων και συμβουλών. (Reed, και συν., 2009) 

Αντιθέτως, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο, όπου ποικίλες πληροφορίες και νέες ιδέες να 
μεταδίδονται καλύτερα μέσω αδύναμων δεσμών. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αδύναμοι 
δεσμοί τείνουν να υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών ατόμων και ως εκ τούτου προσφέρουν 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε ποικίλες ομάδες πληροφοριών και πόρων, 
γεφυρώνοντας διαφορετικά και αποσυνδεδεμένα τμήματα του δικτύου. Ένα μειονέκτημα για 
τους αδύναμους δεσμούς, είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να «σπάσουν». Επιπλέον, 
άτομα που συνδέονται με αδύναμους δεσμούς, ενδέχεται να μην έχουν την εμπιστοσύνη και 
την κατανόηση, που απαιτείται για ουσιαστικό διάλογο σχετικά με το εξεταζόμενο ζήτημα.  

Με κριτήριο το βαθμό εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων, η ανάλυση κοινωνικού δικτύου 
μπορεί να εντοπίσει προβληματικές σχέσεις και όταν συμπληρωθεί με ποιοτικά στοιχεία, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων. 
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων 

που ενδέχεται να συνεργαστούν, οι οποίοι είναι πιθανόν να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης, και μπορεί να οδηγήσουν στην αποφυγή συγκρούσεων. Άτομα με παρόμοια 
χαρακτηριστικά και αντιλήψεις, εντείνουν την αλληλεπίδρασή τους, στα κοινωνικά δίκτυα και 
είναι σε θέση να επικοινωνούν «σιωπηρές» και πολύπλοκες πληροφορίες, διότι υπάρχει 
καλύτερο επίπεδο κατανόησης μεταξύ τους. Ωστόσο, πάντα απαιτείται και είναι ωφέλιμη η 
συγκέντρωση διαφορετικών απόψεων, για την αύξηση τους πλήθους και της ποικιλίας των 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο σχέδιο. (Reed, και συν., 2009) 

 

Χαρτογράφηση γνώσης 

Η «χαρτογράφηση» της γνώσης είναι ένα όλο και πιο σημαντικό εργαλείο για τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδίως σε ότι αφορά τη βελτίωση της καινοτομίας και του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η χαρτογράφηση της γνώσης εξελίχθηκε από οργανωτικά 
γραφήματα, τα οποία ήταν εργαλεία ελέγχου και προγραμματισμού, λόγω της ανάγκης να 
διαχειριστεί συστήματα που υπόκεινται σε αλλαγές και πρέπει να ανατροφοδοτούνται 
συνεχώς από διάφορους τομείς της κοινωνίας, με σκοπό την ενίσχυση της επικοινωνίας και 
τη διευκόλυνση της μάθησης. Όταν η χαρτογράφηση γνώσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με την ανάλυση κοινωνικού δικτύου, μπορεί να δημιουργηθεί μία σημαντική μέθοδος για τα 
εξής: α) την επέκταση του «ποιος ξέρει ποιον» σε «ποιος ξέρει τι», λαμβάνοντας υπόψη τη 
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γνώση διαφορετικών ενδιαφερομένων, β) τον προσδιορισμό των κυρίαρχων ροών της 
γνώσης, γ) τον προσδιορισμό των σημείων συμφόρησης και των περιοχών λανθάνουσας 
γνώσης, δ) τον εντοπισμό και την επεξήγηση της διήθησης της γνώσης, για παράδειγμα 
μέσω της απώλειας βασικών ομάδων ενδιαφερομένων ή ατόμων, ε) την παροχή βοήθειας 
στους ερευνητές να ομαδοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους ενδιαφερομένους 
προκειμένου να προωθήσουν τη μάθηση. Με τη χαρτογράφηση των δεσμών σε ένα σύστημα 
γνώσης, μπορούν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι μηχανισμοί ανταλλαγής 
πληροφοριών, παρέχοντας μια εικόνα της εξουσίας, της ισχύος και του ελέγχου των δεσμών, 
επισημαίνοντας τα συμφέροντά τους. (Reed, και συν., 2009) 

Οι χάρτες γνώσης σε συνδυασμό με την ανάλυση κοινωνικού δικτύου, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων που είναι γνώστες ενός 
συγκεκριμένου ζητήματος και ο συνδυασμός αυτός προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται οι γνώσεις και από ποιον. Για παράδειγμα, παρόλο που οι χάρτες γνώσης 
ενδέχεται να υποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ενδιαφερομένων στο δίκτυο είναι 
«γνώστες», η ανάλυση κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να υποδηλώνει ότι υπάρχουν ελάχιστες 
διαδρομές μέσω των οποίων η γνώση αυτή μπορεί να διανεμηθεί σε όλο το ευρύτερο δίκτυο 
ενδιαφερομένων. Αντίστροφα, οι ανάγκες γνώσης θα μπορούσαν να γίνουν εμφανείς από 
άλλους ενδιαφερόμενους στο χάρτη γνώσεων και οι ερευνητές θα μπορούσαν στη συνέχεια 
να δομήσουν ομάδες εστίασης, για να δημιουργήσουν δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των 
πεπειραμένων ενδιαφερομένων και εκείνων που χρειάζονται τις σχετικές γνώσεις. Πρόκειται 
για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της συνεργασία και της κοινωνικής μάθησης, 

παρέχοντας ένα μέσο με το οποίο οι γνώσεις μπορούν να διαχυθούν στο κατάλληλο 
κοινωνικό δίκτυο. (Reed, και συν., 2009) 
 

3.9. ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

3.9.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Γενικά, η μεθοδολογία της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών μπορεί να χωριστεί σε τρεις 
φάσεις και έξι βήματα, όπως συνοψίζονται στο Σχήμα 21, μέσω των οποίων μπορεί να 
συγκροτηθεί και να εφαρμοστεί. Οι αναλύσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να ξεκινούν με 
την κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου θα διεξαχθούν (φάση 1). Σε περιπτώσεις που 
η ανάλυση έχει καθορισμένη εστίαση από την αρχή, η πρώτη φάση δεν είναι απαραίτητη. 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν είναι εμφανής η εστίαση, είναι σημαντικό να καθοριστεί 
σαφής εστίαση, με σαφή όρια συστήματος, για την εφαρμογή της ανάλυσης των 
ενδιαφερομένων (βήματα 1 & 2). Μόνο σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι εφικτό να 
προσδιοριστούν οι ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται ή μπορούν να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις σχετικά με τα εξεταζόμενα θέματα (φάση 2, βήμα 1). Ωστόσο, οι συμμετοχικές 
προσεγγίσεις στην ανάλυση των ενδιαφερομένων απαιτούν τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αναγνώριση του επικέντρου και των ορίων του ζητήματος, 

γεγονός που απαιτεί μια επαναληπτική προσέγγιση (ανατροφοδότηση μεταξύ της πρώτης 
και της δεύτερης φάσης του μοντέλου στο Σχήμα 21). Όταν η ερευνητική ομάδα έχει ήδη 
πλήρη γνώση του εστιακού φαινομένου, η άμεση συμμετοχή των ενδιαφερομένων, μπορεί να 
μην είναι απαραίτητη. (Reed, και συν., 2009) 
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Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες μέθοδοι για την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερομένων 
(βήμα 4) και για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους (βήμα 5). Οι μέθοδοι κυμαίνονται 
από τι; εξαιρετικά τεχνικές που βασίζονται σε εξειδικευμένο λογισμικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (π.χ. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων) σε μεθόδους που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εύκολα και γρήγορα με λίγη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ή πόρους (π.χ., 
πίνακες επιρροής ενδιαφέροντος και πίνακες actor - linkage). Αν και οι λιγότερο τεχνικές 
μέθοδοι συχνά προσφέρουν λιγότερη ακρίβεια, αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό 
αναλόγως του σκοπού της ανάλυσης. Οι πιο τεχνικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως 
στον ερευνητικό τομέα, ενώ εκείνοι που χρησιμοποιούν συμμετοχικές μεθόδους για σκοπούς 
μη έρευνας, σπάνια έχουν χρόνο ή πόρους ώστε να επεκταθούν περισσότερο, πέραν από 
μία στοιχειώδη ανάλυση των ενδιαφερομένων, συνήθως χρησιμοποιώντας πίνακες επιρροής 
- ενδιαφέροντος. Τέλος, σύμφωνα με την κανονιστική στάση, η ανάλυση ενδιαφερομένων 
μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών και διαδικασιών, οι οποίες 

εμπλέκουν τους συντελεστές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (βήμα 6). Ωστόσο, 
πρόκειται για απλούστευση και είναι σημαντικό να τονιστούν οι ανατροφοδοτήσεις μεταξύ 
των μεθόδων ανάλυσης των ενδιαφερομένων, καθώς και μεταξύ της ανάλυσης των 
ενδιαφερομένων και του πλαισίου τους. (Reed, και συν., 2009) 

 

 

Σχήμα 21 Σχηματική απεικόνιση βασικών μεθοδολογικών βημάτων που απαιτούνται για την ανάλυση 
των ενδιαφερομένων μερών 

Πηγή (Reed, και συν., 2009) 
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Αναλυτικότερα, το πρώτο βήμα στη διεξαγωγή της ανάλυσης των ενδιαφερομένων μερών 
είναι ο καθορισμός του σκοπού της ανάλυσης, η αναγνώριση των πιθανών χρηστών των 
πληροφοριών και ο σχεδιασμός για τη χρήση των πληροφοριών. Τα ζητήματα αυτά θα 
πρέπει να καθοδηγούνται από τον επικεφαλή της ανάλυσης. Οι πληροφορίες που 
προκύπτουν από την ανάλυση των ενδιαφερομένων, μπορούν να εξυπηρετήσουν ποικίλους 
σκοπούς, όπως ενδεικτικά: να παράσχουν πληροφορίες για άλλες αναλύσεις, να 
ενημερώσουν για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σχετικά με μία μεταρρυθμιστικής πολιτικής 
ή να καθοδηγήσουν μια συμμετοχική διαδικασία συναίνεσης. Άλλες δραστηριότητες, όπως ο 
στρατηγικός σχεδιασμός, οι θεσμικές εκτιμήσεις ή οι εφαρμογές πολιτικής, απαιτούν 
πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυση, όπως ενδεικτικά: ποιοι είναι οι 
ενδιαφερόμενοι, ποιες είναι οι θέσεις τους για μία πολιτική και πόσο σημαντικοί είναι. 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών για την ανάπτυξή νέων σχεδίων. Αυτά 
τα σχέδια θα πρέπει να προσδιορίζουν συγκεκριμένες δράσεις και ενδεχομένως, 
δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής και τα διευθυντικά 
στελέχη, ώστε να αυξήσουν την υποστήριξη των ενδιαφερομένων. Τέλος, οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής και οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα σε 
ευρύτερες συζητήσεις σε μία προσπάθεια «οικοδόμησης» συναίνεσης. (Schmeer, 2001) 

Σε περιπτώσεις που είναι δυνατόν, η ομάδα εργασίας της ανάλυσης πρέπει να 
εκπροσωπεί ξεχωριστά τα συμφέροντα και τις οργανώσεις. Αυτό βοηθά στην αποφυγή 
προκαταλήψεων που μπορεί να εμφανιστούν όταν ένα άτομο ή ίδρυμα διεξάγει μια ανάλυση. 
Έχοντας μέλη με διαφορετικές «οπτικές γωνίες», μπορεί επίσης να βελτιωθεί η ερμηνεία 
ποιοτικών και διφορούμενων δεδομένων που προκύπτουν. Εάν είναι εφικτό, η ομάδα πρέπει 
να συμπεριλάβει ένα «ουδέτερο» πρόσωπο που δεν έχει πολιτικό ή άλλο ενδιαφέρον για το 
εξεταζόμενο ζήτημα και είναι ανεξάρτητο από το φορέα που προωθεί τη σχετική πολιτική.  

Η διαδικασία ανάλυσης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συμμετοχική, με τη 
συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας εργασίας. Με αυτό τον τρόπο θα ενσωματωθούν 
όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας, σε όλη τη διαδικασία και θα αποκτήσουν την απαιτούμενη 
εμπειρία για τη διεξαγωγή παρόμοιων αναλύσεων στο μέλλον. Η ενσωμάτωση όλων των 
μελών της ομάδας εργασίας στη διαδικασία, θα αυξήσει επίσης την κατανόησή και την 
υποστήριξη των αποτελεσμάτων και θα βοηθήσει να «μεταφραστούν» με ακρίβεια οι 
απαντήσεις των συνεντεύξεων, σε αποτελέσματα ανάλυσης. (Schmeer, 2001) 

Αναλυτικότερα, η διαδικασία και τα στάδια της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών μπορεί 
να περιγραφεί στα παρακάτω βήματα (ISO, 2017), (Schmeer, 2001): 

 

Α. Εντοπισμός ενδιαφερομένων μερών 

 Αποτύπωση της αλυσίδας αξίας. 

 Ανάλυση του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου. 

 Ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (ανάλυση PEST ή PESTLE). 

 Αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. 

Β. Ανάλυση αναγκών και προσδοκιών 

 Συλλογή πληροφοριών από πελάτες/ενδιαφερόμενα μέρη. 

 «Μετάφραση» των πληροφοριών σε συγκεκριμένες ανάγκες/απαιτήσεις. 
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 Προτεραιότητες στην ικανοποίηση αναγκών/απαιτήσεων. 

 Προσδιορισμός της σπουδαιότητας των ενδιαφερομένων μερών σε σχέση με τους 
στόχους - απόδοση προτεραιοτήτων. 

 

Α. Εντοπισμός ενδιαφερομένων μερών 

 

Ο προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών είναι εξαιρετικά σημαντικός, για την 
επιτυχία της ανάλυσης. Με βάση τις διαθέσιμες πηγές, η ομάδα εργασίας θα πρέπει να 
αποφασίσει σχετικά με τον μέγιστο αριθμό ενδιαφερομένων, από τους οποίους θα ληφθούν 
συνεντεύξεις και γενικότερα θα ερευνηθούν για τη θέση τους σχετικά με το εξεταζόμενο 
ζήτημα. Αυτό το στάδιο ουσιαστικά περιλαμβάνει την έρευνα και την απάντηση στα 
παρακάτω ερωτήματα και τις περαιτέρω ενέργειες (Schmeer, 2001): 

 Ποιοι είναι οι πελάτες/ ενδιαφερόμενα μέρη; 
 Διακρίνονται σε κατηγορίες; 
 Ποιες κατηγορίες μας ενδιαφέρουν; 
 Συλλογή πληροφοριών από πελάτες 

 Ανάλυση και αξιολόγηση 

 

 Η διαδικασία περιλαμβάνει αρχικά τη συγκέντρωση και ανάλυση γραπτών στοιχείων και 
εγγράφων, σχετικά με το εξεταζόμενο ζήτημα. Η διαδικασία αυτή, θα βοηθήσει στον 
εντοπισμό πιθανών ενδιαφερομένων και ενδεχομένως της σύνδεσής τους με την πολιτική του 
ζητήματος. Πρέπει να γίνει εντοπισμός των ενδιαφερόμενων, που θα μπορούσαν να έχουν 
ενδιαφέρον και συμφέροντα αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα ή πολιτική, 

συμπεριλαμβανομένων των φορέων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν 
από την πολιτική. (Schmeer, 2001) 

Αυτό το στάδιο μπορεί να ονομαστεί διαφορετικά ως το στάδιο της «Αναγνώρισης 
πελατών και ενδιαφερομένων μερών», όπου γίνεται ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων 
αλυσίδας αξίας (customer value chain). Ένα προϊόν παρέχει όφελος σε έναν ή 
περισσότερους πελάτες. Έτσι υπάρχει επίσης μία αλυσίδα εμπλεκόμενων πελατών ή 
ενδιαφερομένων μερών, η οποία συμπεριλαμβάνει κοινωνικές ομάδες, τελικούς χρήστες και 
καταναλωτές, ενδιάμεσους εμπλεκόμενους, όπως είναι οι αντιπρόσωποι, εγκαταστάτες, 

άλλοι χρήστες και εσωτερικούς πελάτες όπως είναι οι ανθρώπινοι πόροι, η μεταποιητική 
βιομηχανία και άλλα τμήματα που αντικατοπτρίζουν τη δραστηριότητα του δικτύου διανομής 
του προϊόντος, στο χρήστη. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πελατών πρέπει να 
διευκρινιστούν. Όταν υπάρχουν πολλοί πελάτες, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα ώστε να 
εντοπιστούν πρώτα οι απαιτήσεις των πελατών υψηλής προτεραιότητας. (ISO, 2017) 

Ο εντοπισμός της αλυσίδας αξίας των πελατών μπορεί να βοηθήσει την ομάδα ανάλυσης 
της «Φωνής του Πελάτη» και της «Φωνής των Ενδιαφερομένων Μερών», να ικανοποιήσει τις 
κρίσιμες ανάγκες που προκύπτουν ή να αποτρέψει κρίσιμες αποτυχίες, οι οποίες θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν αδυναμία στο προϊόν, να ικανοποιήσει τους χρήστες. Μέσω της 
έρευνας μέρους της αλυσίδας αξίας προκειμένου να εντοπιστούν ποσοτικές ή ποιοτικές 

πληροφορίες, μπορεί να δωθεί προτεραιότητα είτε σε συνδέσμους στην αλυσίδα αξίας είτε σε 
συγκεκριμένες συνδέσεις μεταξύ πελατών. (ISO, 2017) 
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Έργα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και προϊόντων, που επικεντρώνονται στις εσωτερικές 
επιχειρηματικές διαδικασίες μπορούν επίσης να έχουν μία αλυσίδα αξίας πελατών. Σε αυτή 
την περίπτωση, ένας πελάτης είναι ο παραλήπτης της παραγωγής από το προηγούμενο 
βήμα, δραστηριότητα, ή εργασία σε μία διαδικασία. Ο πελάτης που επηρεάζεται περισσότερο 
ή αυτός που έχει «να χάσει ή να κερδίσει τα περισσότερα» ως αποτέλεσμα της ποιότητας της 
παραγωγής, θεωρείται βασικός πελάτης. (ISO, 2017) 

Βασική εργασία σε αυτό το βήμα, είτε πρόκειται για ανάλυση ενδιαφερομένων μερών για 
μία πολιτική είτε για ένα προϊόν είτε για οποιοδήποτε ζήτημα, είναι η ανάλυση του 
νομοθετικού πλαισίου. Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών και οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή, 
έλεγχο και έγκριση των προαναφερθέντων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. (ISO, 2017) 

Άλλη μία εργασία αυτού του σταδίου, είναι η ανάλυση της αγοράς και του εξωτερικού 
περιβάλλοντος σχετικά με το ζήτημα. Συχνά χρησιμοποιείται η ανάλυση PEST (ή PESTEL), 

που είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται για την ανάλυση του 
Μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης. Με την έννοια του περιβάλλοντος δεν εννοούμε το 
φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση. Έτσι 
η ανάλυση PEST αναλύει: το Πολιτικό περιβάλλον (Political), το Οικονομικό περιβάλλον 
(Economical), το Κοινωνικό περιβάλλον (Social) και τέλος το Τεχνολογικό περιβάλλον 
(Technological). (ΚΕΜΕΛ, 2013) 

Στο Πολιτικό περιβάλλον εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς 
και η μορφή κυβέρνησης. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του περιβάλλοντος αυτού μπορούν 
ακόμα και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την λειτουργία μίας επιχείρησης. Στο πολιτικό 
περιβάλλον εντάσσεται επίσης και αυτό που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπική και 
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση κ.λ.π.) Το Οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην οικονομική ζωή 
μίας χώρας ή κοινωνίας. Παράγοντες που επηρεάζουν το Οικονομικό περιβάλλον είναι του 
επιτοκίου δανεισμού, ο ρυθμός του πληθωρισμού, η οικονομική ανάπτυξη, κ.α. Η δομή της 
κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων μίας συγκεκριμένης κοινότητας, τα δημογραφικά, 
ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια σαφώς επηρεάζουν την επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
σε αυτή τη κοινωνία και γι' αυτό μελετάται στην ανάλυση PEST. Τέλος, το τεχνολογικό 
περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του Μακροπεριβάλλοντος. Οι 
καινοτομίες, τα εμπόδια εισόδου που  σχετίζονται με τεχνολογικά επιτεύγματα καθώς και η 
μεταφορά της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που προσδιορίζονται σε αυτό το 
σημείο. (ΚΕΜΕΛ, 2013) 

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων από τους οποίους θα ληφθούν συνεντεύξεις πρέπει 
αν δημιουργηθεί ένας κατάλογος με βάση τη βαρύτητά τους. Οι ειδικοί που γνωρίζουν τον 
τομέα, την πολιτική και τους παίκτες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την επιλογή. Η 
επικέντρωση πρέπει να γίνει σε άτομα ή οργανισμούς που επηρεάζονται από τη 
συγκεκριμένη πολιτική και που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής. Η ομάδα εργασίας πρέπει επίσης να ζητήσει από εμπειρογνώμονες τη 
διαθεσιμότητα γραπτών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων δηλώσεων 
ενδιαφερόμενων μερών που σχετίζονται με την πολιτική. Ταυτόχρονα με την αναγνώριση 
των ενδιαφερομένων, πρέπει να γίνει και η αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ αυτών. 

(Schmeer, 2001) 
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Β. Ανάλυση αναγκών και προσδοκιών 

 

Σε αυτό το στάδιο ο στόχος της ανάλυσης είναι η καταγραφή και η περιγραφή των 
προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και η καταγραφή και η αξιολόγηση των κινδύνων, 

που μπορεί να προέρχονται από ένα ενδιαφερόμενο μέρος και να επηρεάσουν την επιτυχία 
του εξεταζόμενου ζητήματος. 

Πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων, η ομάδα εργασίας πρέπει να συγκεντρωθεί και 
να αναθεωρήσει δευτερεύουσες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους με προτεραιότητα. 
Η ομάδα εργασίας πρέπει να λάβει υπόψη οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική δήλωση 
σχετικά με τις θέσεις των ενδιαφερομένων αναφορικά με το ζήτημα, οποιουσδήποτε στόχους 
ή αντικείμενα των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν οι ενδιαφερόμενοι, τη θέση των 
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο των οργανώσεών τους και στοιχεία σχετικά με την ποσότητα ή 
τον τύπο των πόρων που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους ή τις οργανώσεις τους. Τέτοιες 
εξειδικευμένες πληροφορίες, μπορεί να προέρχονται από εφημερίδες, θεσμικές αναφορές και 
δημοσιεύσεις, ομιλίες, πολιτικές θέσεις, επίσημες αναφορές του οργανισμού (οικονομικές 
καταστάσεις, πλήθος προσωπικού) και άλλες δημοσκοπήσεις ή άρθρα. (Schmeer, 2001) 

Συνήθως ελάχιστες δευτερεύουσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους, 
και η ομάδα εργασίας θα πρέπει πιθανώς να πάρει συνέντευξη από όλους τους 
ενδιαφερόμενους από τον τελικό κατάλογο. Ακόμα και εάν είναι διαθέσιμη αφθονία 
δευτερευουσών πληροφοριών, η ομάδα εργασίας μπορεί να επιλέξει να μιλήσει με όλους 
τους ενδιαφερόμενους, για να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις απόψεις τους 
σχετικά με το ζήτημα και τα άλλα συμφέροντα. (Schmeer, 2001) 

Μετά την συγκέντρωση των πληροφοριών για τα ενδιαφερόμενα μέρη, πρέπει να 
ακολουθήσει η μετάφραση των πληροφοριών σε συγκεκριμένες ανάγκες/απαιτήσεις. 
Ουσιαστικά απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα ενδιαφερομένων, όπου οι πληροφορίες 
απεικονίζονται πιο συνοπτικά και σε συστηματοποιημένη μορφή. Κάνοντας αυτό, η ομάδα 
εργασίας μπορεί τελικά να αναπτύξει σαφείς συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφερομένων και να παρουσιάσει συνοπτικά αυτές τις πληροφορίες στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής που θα το χρησιμοποιήσουν. Για να γίνουν τέτοιες συγκρίσεις και 
αναλύσεις, οι πληροφορίες και οι απαντήσεις στις συνεντεύξεις πρέπει πρώτα να 
αποκωδικοποιηθούν. Η ταχεία μεταφορά των απαντήσεων από τη συνέντευξη στον πίνακα, 
απαιτεί να χρησιμοποιεί η ομάδα εργασίας, όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν: οι 
ολοκληρωμένοι οδηγοί συνέντευξης για κάθε ενδιαφερόμενο, ο πίνακας αναφοράς, τους 
ορισμούς και τον πίνακα ενδιαφερομένων. Η ομάδα εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει, με 
κάθε ορισμό, εξήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης του πίνακα ενδιαφερομένων για κάθε 
όρο. (Schmeer, 2001) 

Μόλις ολοκληρωθεί ο πίνακας των ενδιαφερομένων, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να 
αναλυθούν. Η ανάλυση πρέπει να επικεντρωθεί στη σύγκριση των πληροφοριών και στην 
ανάπτυξη συμπερασμάτων σχετικά με τη σχετική σημασία, τη γνώση, τα συμφέροντα, τις 
θέσεις και τους πιθανούς συμμάχους σχετικά με το εξεταζόμενο ζήτημα. Από τις 
πληροφορίες που περιέχονται στον πίνακα των ενδιαφερομένων, η ομάδα εργασίας θα 
πρέπει να συμπεράνει τα εξής (Schmeer, 2001):  

 Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ενδιαφερόμενοι (από ανάλυση ισχύος και ηγεσίας); 
 Ποιες είναι οι γνώσεις των ενδιαφερομένων για την πολιτική; 
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 Ποιες είναι οι θέσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική; 
 Τι θεωρούν τα ενδιαφερόμενα μέρη ως πιθανά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της 

πολιτικής (ενδιαφέρον ανάλυσης); 

 Ποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σχηματίσουν συμμαχίες; 

Η «σπουδαιότητα» των ενδιαφερομένων ορίζεται ως, η ικανότητά τους να επηρεάσουν 
την υλοποίηση της πολιτικής. Δεδομένου ότι η δύναμη και η ηγεσία είναι τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζουν τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν την 
εφαρμογή μιας πολιτικής, αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι η βάση για την πρώτη ανάλυση 
«σπουδαιότητας». Για την ανάλυση αυτή, η ομάδα εργασίας πρέπει να κατανείμει τους 
ενδιαφερόμενους ενδεικτικά σε τρεις ομάδες, Ομάδα 1: όσοι έχουν ηγεσία και υψηλή δύναμη 
(επίπεδο 3), Ομάδα 2: όσοι έχουν ηγετική και μεσαία δύναμη (επίπεδο 2), Ομάδα 3: όσοι δεν 
έχουν ηγετική θέση αλλά έχουν υψηλή έως μέτρια δύναμη (επίπεδο 2 ή 3). (Schmeer, 2001) 

Το επίπεδο γνώσεων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την πολιτική, συχνά 
ενδιαφέρει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και τους διαχειριστές. Το επίπεδο 
γνώσης μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα γενικό συμπέρασμα, ειδικά αν είναι παρόμοιο για 
την πλειονότητα των ενδιαφερομένων, ή διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
διαιρεθούν ανάλογα με το επίπεδό γνώσης (1, 2 ή 3). (Schmeer, 2001) 

Η τελευταία επιλογή είναι χρήσιμη για τη στόχευση μίας επικοινωνιακής στρατηγικής, για 
μία συγκεκριμένη ομάδα ενδιαφερομένων, δηλαδή εκείνων με τη μικρότερη γνώση της 
πολιτικής. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα εμφανιστούν στην ομάδα 1, για το επίπεδο 
γνώσης. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στα δεδομένα της γνώσης μπορούν να 
διασταυρωθούν με την ανάλυση δύναμης/ηγεσίας ώστε να τονισθεί το επίπεδο 
σπουδαιότητας των ενδιαφερομένων με χαμηλό επίπεδο γνώσεων. Αυτή η διασταυρούμενη 
ανάλυση θα οδηγήσει σε μια ακόμα μικρότερη ομάδα προτεραιότητας, για τη στοχοθέτηση 
των στρατηγικών επικοινωνίας. Τα στοιχεία της γνώσης μπορούν επίσης να διασταυρωθούν 
με τη θέση των ενδιαφερόμενων μερών για να προσδιοριστεί, εάν αυτοί που αντιτίθενται στην 
πολιτική έχουν σταθερά χαμηλό επίπεδο γνώσης. Με αυτό τον τρόπο θα γίνει κατανοητό 

στον υπεύθυνο χάραξης πολιτικής ή στο διαχειριστή, που προωθεί αυτή την πολιτική, ότι η 
επικοινωνία ή οι στόχοι και οι βασικές αρχές της πολιτικής θα μπορούσαν να μειώσουν την 
αντιπολίτευση. (Schmeer, 2001) 

Κατά την ανάλυση των πληροφοριών της θέσης των ενδιαφερομένων, στον πίνακα 

γνώσης, μπορούν να προσδιοριστούν ενδεικτικά οι ακόλουθες πτυχές (Schmeer, 2001): 

 Ο συνολικός αριθμός υποστηρικτών και αντιπάλων. 

 Η σημασία των υποστηρικτών και αντιπάλων (διασταύρωση με ανάλυση 

δύναμης/ηγεσίας). 
 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής πολιτικής στους υποστηρικτές 

και αντιπάλους. 

 Η γνώση του κατά πόσο αυτοί οι υποστηρικτές και αντίπαλοι είναι εσωτερικοί ή 
εξωτερικοί της πολιτική. 

Τα δεδομένα ενδιαφέροντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε συνδυασμό με άλλες 
αναλύσεις είτε μόνο ως γενικές συστοιχίες. Στη διασταύρωση των δεδομένων ενδιαφέροντος 
με άλλα δεδομένα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εντοπίζονται από τα 
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ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπογραμμίσουν τις γνώσεις τους 
για την πολιτική. Τα δεδομένα ενδιαφέροντος μπορούν επίσης να συνδυαστούν με τα 
δεδομένα δύναμης/ηγεσίας για να υποδείξουν ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ενδιαφερόμενοι 
και ποιοι έχουν να χάσουν ή να κερδίσουν από την εφαρμογή της πολιτικής. 

Πιθανές συμμαχίες συμφερόντων μπορούν επίσης να εντοπιστούν από τις πληροφορίες 
πίνακα. Οι συμμαχίες μπορούν να προσδιοριστούν με δύο τρόπους (Schmeer, 2001): 

 Παραπέμποντας στον πίνακα ανάλυσης για να εξεταστεί αν οι ενδιαφερόμενοι 
ανέφεραν τις οργανώσεις που θα συνεργαστούν, και εμμέσως να αποδείξουν τη 
στάση υπέρ ή κατά της πολιτικής. 

 Παραπέμποντας στη θέση «ομάδες» (τα ενδιαφερόμενα μέρη με παρόμοιες θέσεις 
και εντός του ίδιου οργανισμού). Οι «ομάδες» μπορούν να αναγνωριστούν εύκολα με 
την ανάπτυξη ενός «χάρτη θέσης». 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μίας συμμαχίας πρέπει να διασταυρώνονται με 
τα δεδομένα του πίνακα, ώστε να εντοπιστούν οι συμμαχίες που μπορεί να είναι πιθανές 
πηγές υποστήριξης, καθώς και εκείνες που ενδεχομένως να συνεργαστούν για να 

αντιτίθενται στην πολιτική. Η ομάδα εργασίας μπορεί να προτείνει ή να ενθαρρύνει τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή τους μελετητές ενός ζητήματος, να αναπτύξουν 
συγκεκριμένες στρατηγικές είτε για την ενίσχυση μιας συμμαχίας που μπορεί να έχει 
υποστηρικτικό ρόλο ή για να διαχωρίσει μία δυνητικά απειλητική συμμαχία. Τα στοιχεία της 
συμμαχίας μπορούν επίσης να διασταυρωθούν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
ισχύος/ηγεσίας, όπου επισημαίνονται εκείνες οι συμμαχίες που είναι δυνητικά οι πιο 
υποστηρικτικές ή απειλητικές για το σκοπό του ζητήματος. (Schmeer, 2001) 

 

3.9.2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Α. Εντοπισμός ενδιαφερομένων μερών 

 
Για την αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών υπάρχουν διάφορα εργαλεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απαραίτητο εργαλείο είναι η εξέταση και η αποκωδικοποίηση 
του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου, γύρω από το εξεταζόμενο ζήτημα. Βέβαια πρέπει να 
εξετασθεί το νομοθετικό πλαίσιο σε όλες τις φάσεις ενός έργου, από το σχεδιασμό έως τη 
λειτουργία, διότι τα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να αλλάζουν σε κάθε στάδιο. Ακόμα 
η συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων από ειδικούς και εμπειρογνώμονες, σχετικά με το 
εξεταζόμενο ζήτημα, είναι ένα εργαλείο για την αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών. 

Πρακτικά η παροχή πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε μέσω συζητήσεων γύρω από άτομα ή 
οργανισμούς που μπορεί να σχετίζονται ή να επηρεάζονται από τη συγκεκριμένο ζήτημα και 
που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν, είτε μέσω της παροχής γραπτών πληροφοριών και 
εξειδικευμένων εγγράφων. (ISO, 2017) 

Ο εντοπισμός της αλυσίδας αξίας των πελατών και μετέπειτα η έρευνα μέρους της 
αλυσίδας αξίας για να εξαχθούν ποσοτικές ή ποιοτικές πληροφορίες, μπορούν να δώσουν 
προτεραιότητα είτε σε συνδέσμους στην αλυσίδα αξίας είτε σε συγκεκριμένες συνδέσεις 
μεταξύ πελατών.  
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Επίσης το εργαλείο του «εικονικού προσώπου» (user personas), μπορεί να είναι χρήσιμο 
ώστε να κατασκευασθεί από διαφορετικούς πελάτες με παρόμοια χαρακτηριστικά ένα 
εικονικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει παρόμοιους τρόπους χρήσης, εφαρμογές, μάρκες, 
συμπεριφορές και άλλους παράγοντες. Η χρήση φωτογραφιών μπορεί επίσης να προσθέσει 
μία πιο αληθοφανή εικόνα στο «εικονικό πρόσωπο» ώστε να είναι πιο κοντά στον 
πραγματικό πελάτη. Ένα εικονικό πρόσωπο βοηθά στην επικοινωνία των χαρακτηριστικών 
στόχων σε όλες τις δραστηριότητες της ανάλυσης. Τα εικονικά πρόσωπα χρησιμοποιούνται 
συνήθως στην ανάπτυξη λογισμικού και φέρνουν τους χρήστες και τα κίνητρά τους, στην 
πραγματική ζωή για τους προγραμματιστές. (ISO, 2017) 

 

Β. Ανάλυση αναγκών και προσδοκιών 

 

Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο, υπάρχουν ποικίλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 
συλλογή πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κάποια εργαλεία είναι τα εξής (ISO, 

2017): 

 

Συνεντεύξεις 

Μόλις η ομάδα εργασίας επιλέξει και καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ενδιαφερομένων, ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο πρέπει να αναπτυχθεί για τη συνέντευξη των 
ενδιαφερομένων μερών. Ο ερευνητής πρέπει να χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο για να 
καθοδηγήσει τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Κατά την ανάπτυξη του 
ερωτηματολογίου, η ομάδα εργασίας πρέπει να αποφασίσει τον καταλληλότερο τρόπο ώστε 
να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το μορφωτικό 
επίπεδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις με άμεσες απαντήσεις, ως η πιο 
αποτελεσματική μέθοδος, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναξιόπιστες απαντήσεις 

επειδή οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να μην έχουν συνηθίσει να επικοινωνούν με έναν τόσο 
άμεσο και ειλικρινή τρόπο. (ISO, 2017) 

Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και «ανοικτές», όπου είναι δυνατόν, 
απαιτώντας από τον ενδιαφερόμενο να παράσχει περισσότερο από μια απλή απάντηση 
«ναι» ή «όχι». Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με ένα χαρακτηριστικό, αλλά με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνεται ο κίνδυνος επέκτασης της 
διάρκειας. Το ερωτηματολόγιο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό τμήμα, που θα 
αναφέρει το στόχο της συνέντευξης, να εξηγεί «ποιος» συλλέγει τις πληροφορίες, να εξηγεί τι 
θα γίνει με τις πληροφορίες, και να διαβεβαιώνει τον ενδιαφερόμενο ότι όλες οι απαντήσεις 
θα παραμείνουν ανώνυμες. Ο ορισμός του ζητήματος της ανάλυσης και κάποιοι όροι μπορεί 
να είναι διφορούμενοι ή άγνωστοι για τον ενδιαφερόμενο, έτσι πρέπει να διευκρινιστούν κατά 
τη διάρκεια της συνέντευξης. Τέτοιοι ορισμοί και διευκρινίσεις, ωστόσο, πρέπει να 
παρέχονται μόνο αφού ο ερευνητής έχει διερευνήσει και κατανοήσει το επίπεδο κατανόησης 

και γνώσης των συμμετεχόντων για το υπόψη ζήτημα. (ISO, 2017) 

 

Πίνακες Gemba 

Για ένα εξεταζόμενο ζήτημα ή για ένα νέο προϊόν υπό ανάπτυξη, η μέθοδος πινάκων 
«gemba» βοηθάει στην κατανόηση των πελατών, των συνθηκών, της διαδικασίας, των 
υλικών και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν είτε αρνητικά στο πρόβλημα είτε 
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δημιουργούν θετικές ευκαιρίες. Η μέθοδος «gemba» επικεντρώνεται στον πελάτη και όχι στο 
προϊόν. 

Όταν ο πελάτης ή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει προβλήματα στη δουλειά ή τη 
ζωή του, μία θεώρηση στην πραγματική δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην 
εξακρίβωση αφανών αναγκών. Οι ανυποψίαστες αυτές ανάγκες μπορούν να προέρχονται σε 
περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης έχει ξεχάσει να αναφέρει κάποιο στοιχείο κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης, από κάποιο στοιχείο που ο πελάτης κρύβει λόγω αμηχανίας ή 
παρεξήγησης της ορθής χρήσης του προϊόντος, από οποιοδήποτε δεδομένο που ο πελάτης 
δεν πίστευε ότι ήταν σημαντικό και άλλους λόγους. Η ανακάλυψη των αναπάντεχων 
αναγκών είναι μια ευκαιρία για τους υπεύθυνους χάραξης μίας πολιτικής ή τους 
κατασκευαστές προϊόντων να δημιουργήσουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο νέο προϊόν, 
επειδή οι διαφωνούντες ή οι ανταγωνιστές αντίστοιχα, μπορούν επίσης να αγνοούν τις 
ανυπολόγιστες ανάγκες. Ο πίνακας «gemba» αποτελείται από δύο μέρη (ISO, 2017): 

α) Το «επάνω» μέρος το οποίο καταγράφει λεπτομέρειες όπως, ποιός «επισκέφθηκε» και 
ποιά αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είχε, ποια ήταν τα μέλη της ομάδας, πότε και πού ήταν η 
επίσκεψη, ποιές ήταν οι συνθήκες της επίσκεψης. Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν το 
πλαίσιο για να βοηθήσουν στην εξαγωγή των αναπάντεχων αναγκών. (ISO, 2017) 

β) Το «κάτω» μέρος του πίνακα περιλαμβάνει μη ευέλικτες εισόδους δεδομένων όπως: 
μία περιγραφή του βήματος, τι παρατηρείται κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας, τι 
ακούστηκε (λεκτικά, ήχος) και άλλες σχετικές αισθητικές εισροές όπως η αφή, η οσμή, η 
γεύση και οποιαδήποτε λοιπά έγγραφα ή δεδομένα. Περιλαμβάνονται επίσης ευέλικτα 

δεδομένα εισροής όπως: οι σκέψεις ή οι σημειώσεις της «Φωνής του Πελάτη» και της 
«Φωνής των Ενδιαφερομένων Μερών», για τον πελάτη και τη δραστηριότητα. Από αυτές τις 
σύνθετες εισόδους, πρέπει να αναδιατυπώσουν και να διασαφηνίσουν οι ξεχωριστές 
δηλώσεις εξόδου. Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να ερωτηθεί ο πελάτης να εξηγήσει τον τρόπο 
με τον οποίο θα εκτιμήσει εάν εκπληρώθηκα οι όποιες δηλώσεις τους και ποιοί οι στόχοι του. 

Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες αργότερα κατά τον προσδιορισμό των στόχων 
απόδοσης των προϊόντων ή την επιτυχία μίας πολιτικής ή ενός ζητήματος. (ISO, 2017) 

 

Analysis of Beliefs (AoB) 

Η ανάλυση των πεποιθήσεων (Analysis of Beliefs – AoB), διερευνά τη «σιωπηρή» και 
ατομική γνώση η οποία ενδεχομένως κρύβεται εσωτερικά σε ένα άτομο και στο ασυνείδητο 
πολλές φορές. Προκειμένου να αποκαλυφθεί μία τέτοια έμμεση γνώση, αυτή η ανάλυση δεν 
περιορίζεται κατ’ αρχήν σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. Ωστόσο, πρέπει να 
υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος για δράση, ένα αρχικό πρόβλημα ή μία πρόκληση. Αυτό 
το πρόβλημα ή η πρόκληση γίνεται ένα ξεκάθαρο σημείο εκκίνησης, όπως «Τι νιώθεις όταν 
χρησιμοποιείς το προϊόν x;». Η δήλωση θα πρέπει να αφορά μια συγκεκριμένη πτυχή της 
απόκτησης ή εφαρμογής, αλλά δεν πρέπει να περιλαμβάνει μια λύση, αφήνοντας έτσι 
περιθώρια ερμηνείας των λόγων. Αυτή η δήλωση είναι το σημείο εκκίνησης της «AoB». Στη 
συνέχεια ακολουθούνται περαιτέρω έρευνες σχετικά με τους ρόλους, τις καταστάσεις και την 
ενσυναίσθηση των ατόμων. (ISO, 2017) 

Συνήθως ομάδες τριών ατόμων αναλαμβάνουν τους ρόλους των πελατών και των 
παρόχων και αμφισβητούν ο ένας τον άλλον. Αυτά καταγράφονται στη συνέχεια σε πίνακα, 
και για τις δύο πλευρές ως απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις (ISO, 2017):  
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1. Όσον αφορά τους χρόνους και τους τόπους (ρόλους), εάν θα ήθελαν να ξαναζήσουν 
ή να αποφύγουν τη χρήση τους προϊόντος (κρίσιμα συμβάντα); 

2. Σκέφτονταν άλλα προϊόντα και καταστάσεις που θα ήθελαν να ζήσουν ξανά ή να 
αποφύγουν; 

3. Σκέφτονταν είτε άλλο χρόνο ή τόπο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποφευχθεί το συγκεκριμένο προϊόν; 

4. Τι αισθανόταν πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την κατάσταση και ποιες οι συνέπιες ή τα 
κέρδη; 

 

Ομάδες Εστίασης - Focus groups  

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν ορισμένα κριτήρια συγκεντρώνονται για να συζητήσουν 
θέματα που ενδιαφέρουν τον οργανισμό. Τα θέματα περιλαμβάνουν προβλήματα, λύσεις, 
ιδέες και άλλα ζητήματα. Μπορούν επίσης να συνομιλήσουν για να εκθέσουν στους 
καταναλωτές μία νέα ιδέα προϊόντος και να αναλύσουν τις αντιδράσεις τους, να 
αξιολογήσουν την τοποθέτηση στην αγορά, τη διαφήμιση και τις προωθήσεις, τις συνήθειες, 
τις συμπεριφορές, τις μελέτες χρήσης και μελέτες τις συσκευασίας. Οι συμμετέχοντες στην 
ομάδα εστίασης, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και να επιλέγονται ώστε να 
αντιπροσωπεύουν τους βασικούς πελάτες και τα τμήματα των ενδιαφερομένων μερών. Ένας 
εκπαιδευμένος συντονιστής πρέπει να διευθύνει την ομάδα εστίασης και, e;aν είναι δυνατόν, 
πρέπει να γίνεται εγγραφή βίντεο ή ήχου για μελλοντική αναθεώρηση. (ISO, 2017) 

 

Ανάλυση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης - Social media analysis 

Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο με βάση τη χρήση, την εμπορική ονομασία και τα παράπονα, 

αποκαλύπτει πώς το προϊόν χρησιμοποιείται, πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή δεν πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί. Τα ερασιτεχνικά βίντεο του YouTube κυμαίνονται από τα αρχική 

αποσυσκευασία ενός προϊόντος (συμβουλές για τους σχεδιαστές συσκευασιών) σε κοινή και 
μη αναμενόμενη χρήση και στη διάθεση. Απροσδόκητη χρήση και τρόποι λειτουργίας 
μπορούν να είναι χρήσιμοι για τους προγραμματιστές επειδή μπορούν να προβλέψουν τις 
ανάγκες που δεν ικανοποιούν τον καταναλωτή. Το προϊόν μπορεί να επιτύχει ή μπορεί να 
εντοπιστούν θέματα ασφάλειας εάν ο καταναλωτής κακομεταχειρίζεται το προϊόν. (ISO, 

2017) 

 

Ερωτηματολόγια ελεύθερης συμπλήρωσης 

Τα ερωτηματολόγια είναι χρήσιμα για τη συλλογή παραπόνων και ελλείψεων, τα οποία 
μεταφράζονται αργότερα σε θετικές ανάγκες των πελατών. (ISO, 2017) 

 

Έρευνα ικανοποίησης πελατών 

Ένα κοινό εργαλείο του μάρκετινγκ είναι οι έρευνες ικανοποίησης πελατών, οι οποίες 

εστιάζουν συχνά στο ίδιο το προϊόν, παρά στις ανάγκες των πελατών. Εάν οι απαντήσεις 
είναι σε αριθμητική κλίμακα, θα πρέπει να υπάρχει μια κλίμακα αναλογίας, ώστε να 

χρησιμοποιείται για να αναφέρονται οι μέσοι όροι. Μετατρέποντας τις κανονικές κλίμακες 
όπως 1 έως 5 σε κλίμακες αναλογίας μπορεί για ευκολία να γίνει χρήση της τεχνικής. (ISO, 

2017)  
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Ανάλυση χρήστη «καθοδηγητή» 

Η ανάλυση χρήστη «καθοδηγητή» αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες αιχμής και 
τους οργανισμούς να εξελίξουν στρατηγικές ανάπτυξης μεγάλης εμβέλειας, να 
προσδιορίσουν νέες αγορές για να εισέλθουν, να βελτιώσουν τα υπάρχοντα προϊόντα και να 
αναπτύξουν καινοτόμες έννοιες προϊόντων. Οι ερευνητές μαθαίνουν από κορυφαίους 
επαγγελματίες ή χρήστες σε εξειδικευμένους τομείς σχετικά με τις αναδυόμενες ανάγκες και 
συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Οι διαδραστικές συνεδρίες μπορεί να 
διαρκέσουν αρκετό χρόνο και να έχουν σημαντικό ρόλο. (ISO, 2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Επί του παρόντος οι εισαγωγές ΥΦΑ στην Ελλάδα, γίνονται από τους κατόχους Άδειας 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου (Προμηθευτές). Οι εισαγωγές ΥΦΑ γίνονται μόνο στην 
εγκατάσταση της νήσου Ρεβυθούσα, υπό τον έλεγχο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Ο ΔΕΣΦΑ παρέχει στους Χρήστες, υπηρεσίες χρήσης 
της εγκατάστασης ΥΦΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019): 

1. Την εκφόρτωση ΥΦΑ, η οποία συνίσταται στη σύνδεση του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, 
την έγχυση του ΥΦΑ και την αποσύνδεση του πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ. 

2. Τη διάθεση στο χρήστη, αποθηκευτικού χώρου στην εγκατάσταση, για την 
προσωρινή αποθήκευση του φορτίου ΥΦΑ (προσωρινή αποθήκευση ΥΦΑ). 

3. Την αεριοποίηση του φορτίου ΥΦΑ και την εν συνεχεία έγχυσή του στο σύστημα 
μεταφοράς μέσω του σημείου εισόδου ΥΦΑ. 

4. Την εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων καθώς και κάθε ενέργειας που απαιτείται για 
την αποτελεσματική, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική λειτουργία της Εγκατάστασης 
ΥΦΑ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω. 

Για την παροχή των υπηρεσιών χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ, απαιτείται η σύναψη 
συμβάσεων χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ μεταξύ των ενδιαφερόμενων και του διαχειριστή. 
Οι συμβάσεις αυτές βασίζονται στην πρότυπη «Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ», στην 
οποία καθορίζονται οι διαδικασίες σύναψης, τα περιεχόμενα και οι όροι για την άσκηση 
δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, στη 
νήσο Ρεβυθούσα. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 

Οι συμβάσεις χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ (Σύμβαση ΥΦΑ) συνάπτονται μεταξύ του 
Διαχειριστή και των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), για χρονική περίοδο η οποία αποτελεί ακέραια 
πολλαπλάσια της μίας (1) Ημέρας και κατ’ ελάχιστο για τη χρονική περίοδο μεταξύ της 
Μέγιστης Ημερομηνίας Έναρξης Σύμβασης ΥΦΑ και της Ελάχιστης Ημερομηνίας Λήξης 
Σύμβασης ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτών, εφόσον (ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019): 

1. Έχουν οι ίδιοι (Χρήστες ΥΦΑ) δεσμεύσει Μεταφορική Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου 
ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς, υπό την ιδιότητά τους και ως Χρήστες Μεταφοράς. 

2. Εξυπηρετούν άλλους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι έχουν δεσμεύσει Μεταφορική 
Ικανότητα στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ του Συστήματος Μεταφοράς. 

Για τη σύναψη Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ υποβάλλεται στο Διαχειριστή, το 
αργότερο σαράντα πέντε (45) Ημέρες πριν την έναρξη του μήνα εντός του οποίου 
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προγραμματίζεται η πρώτη εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ για λογαριασμό του αιτούντος, Αίτηση 
Παροχής Βασικής Υπηρεσίας ΥΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ. Η 
αίτηση συνοδεύεται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα 
στην Πρότυπη Σύμβαση ΥΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., υποχρεούται να δημοσιεύει τον κατάλογο των 
τιμολογίων χρέωσης των χρηστών του ΕΣΦΑ για τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. 
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 2019) 

 

4.2. Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ 

Η ανάπτυξη και κατασκευή ενός έργου εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο 
ΥΦΑ, γίνεται από το φορέα του έργου και στη συνέχεια η λειτουργία του, από το φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, ο οποίος προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες. Στην Ελλάδα 
δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμα τέτοιες εγκαταστάσεις, αλλά μπορούν να αναφερθούν 

ενδεικτικά δύο περιπτώσεις, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε γενικότερα έργα εντός της ζώνης 

λιμένα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην κατασκευή και λειτουργία, των υπόψη 
εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ.  

Στη μία περίπτωση ο φορέας - κύριος του έργου, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., ο 
οποίος γενικώς ασκεί το δικαίωμα χρήσεως και εκμετάλλευσης των λιμενικών έργων, κτιρίων, 
γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης. Ωστόσο, 
δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας ΑΣΦΑ, έχουν οι κάτοχοι άδειας Ανεξάρτητου 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), άρα σε αυτή την περίπτωση ο Οργανισμός Λιμένος, 
πρέπει να αποκτήσει Άδεια ΑΣΦΑ. Ακολούθως η λειτουργία της εγκατάστασης, ανατίθεται σε 
κάποιον τρίτο, Κάτοχο Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Η παραπάνω διαδικασία για την 
παραχώρησης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, μπορεί να γίνει όπως 
και σε άλλα έργα παραχωρήσεων, μέσω διαγωνισμού (πλειοδοτικού) και σύμβαση για 
ορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο ανάδοχος θα λειτουργεί την εγκατάσταση. 

Στην άλλη περίπτωση, ο κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ, δηλαδή κάποια ιδιωτική εταιρεία στον 
τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου, δύναται μέσω παραχώρησης έκτασης εντός της 
ζώνης λιμένος, να κατασκευάσει την εγκατάσταση και να την εκμεταλλεύεται ο ίδιος εάν 
διαθέτει και άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ ή να παραχωρήσει την εκμετάλλευση σε άλλο τρίτο 
φορέα ο οποίος είναι κάτοχος άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Σε αυτή την περίπτωση η σύμβαση 
με τον Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., σχετίζεται με την παραχώρηση της έκτασης στην οποία θα 
κατασκευασθεί η εγκατάσταση και θα εγκατασταθούν επίσης οι όποιες βοηθητικές χρήσεις. 

Στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., λάβει απόφαση να διαθέσει κάποια 
έκταση για την ανάπτυξη της παραπάνω εγκατάστασης, μπορεί να προκηρύξει διαγωνισμό 
(πλειοδοτικό), ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος - Κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ.  

Το αντικείμενο και ο ρόλος των προαναφερθέντων φορέων, αναλύονται στην επόμενη 
ενότητα, της ανάλυσης νομοθετικού πλαισίου. Παρακάτω στο Σχήμα 22, απεικονίζεται 
ενδεικτικά η αλυσίδα αξίας, για μία εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ σε έναν 
Ελληνικό λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις αβεβαιότητες που υπάρχουν ως προς το μοντέλο 
ανάπτυξης της εγκατάστασης. 
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Σχήμα 22 Ενδεικτική αλυσίδα αξίας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ στην Ελλάδα 

 

Από την παραπάνω αλυσίδα αξίας, μπορούν να αναγνωριστούν κάποια βασικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά κυρίως κατά στη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. Από την παραπάνω αλυσίδα αξίας, εντοπίζονται ως 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι ανάντη προμηθευτές ΥΦΑ, οι μεταφορείς ΥΦΑ δηλαδή οι 
πλοιοκτήτες και οι ιδιοκτήτες/οδηγοί φορτηγών σε δεύτερη φάση, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως ο 
διαχειριστής της εγκατάστασης ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, οι κάτοχοι ή οι εν δυνάμει κάτοχοι 
άδειας ΑΣΦΑ ή άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ και οι πλοιοκτήτες που κατέχουν πλοία τα οποία 

τροφοδοτούνται με ΥΦΑ  
Ωστόσο, ενδιαφερόμενα μέρη υπάρχουν τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την 

κατασκευή της εγκατάστασης. Είναι από τη μία πλευρά, οι Θεσμικοί - Δημόσιου Φορείς, και 
από την άλλη πλευρά, οι κοινωνικές ομάδες και τα άτομα που είτε επηρεάζονται από το έργο 
είτε έχουν κάποιο εμφανές ή μη ενδιαφέρον και συμφέρον σχετικά με το έργο. Στις επόμενες 
δύο ενότητες, της ανάλυσης νομοθετικού πλαισίου και της ανάλυσης αγοράς, αναγνωρίζονται 
ενδιαφερόμενα μέρη σε όλες τις φάσεις, από την απόφαση για δημιουργία μίας νέας 
εγκατάστασης, τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία. 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΦΑ 

Παραλαβή ναυτιλιακού καυσίμου από την εγκατάσταση ανεφοδιασμού με έναν από τους υπάρχοντες 
τρόπους  

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Κάτοχος Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, που εκμεταλλεύεται και λειτουργεί την εγκατάσταση 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΥΦΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ) 
Μεταφορά του ΥΦΑ από τη Ρεβυθούσα, στην εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων, είτε με μικρού 

μεγέθους πλοία είτε με βυτιοφόρα φορτηγά, όταν κατασκευασθεί η σχετική εγκατάσταση. 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ) 

Εισαγωγή φορτίου ΥΦΑ από τον Προμηθευτή, μέσω της εγκατάστασης στη Ρεβυθούσα, και μετέπειτα 
μεταφορά στην εγκατάσταση ανεφοδιασμού ή εισαγωγή από τον Κάτοχο Άδειας ΑΣΦΑ που έχει 

ταυτόχρονα Άδεια Προμήθειας, απευθείας στη δική του εγκατάσταση αποθήκευσης ή ανεφοδιασμού 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΥΦΑ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ 

Συνήθως το ΥΦΑ μεταφέρεται με μεγάλου/μεσαίου μεγέθους πλοία, στα τερματικά εισαγωγής, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μεταφέρεται με φορτηγά ή σιδηρόδρομο 

ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΦΑ 

Κάτοχοι ή Διαχειριστές Τερματικών μεγάλης κλίμακας που πωλούν ΥΦΑ σε "μεγάλους" πελάτες, όπου 
το ΥΦΑ φορτώνεται σε μεγάλα πλοία, για μεταφορά προς μικρότερα τερματικά εισαγωγής 
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4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου είναι από τις σημαντικότερες και ταυτόχρονα 
απαραίτητη διαδικασία για τον εντοπισμό ενδιαφερομένων μερών, σε οποιοδήποτε 
κατασκευαστικό ή μη έργο. Μέσω της ανάλυσης νομοθεσίας, εντοπίζονται κυρίως Θεσμικοί 
και Δημόσιοι φορείς που έχουν ενδιαφέρον σχετικά με το έργο και επηρεάζουν ή 
επηρεάζονται από αυτό. Συνήθως, αυτοί οι φορείς σχετίζονται με τις αδειοδοτήσεις, τις 
εγκρίσεις και όλα τα τυπικά και γραφειοκρατικά ζητήματα, αναφορικά το έργο. Εντοπίζονται 
σε όλες τις χρονικές φάσεις, στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. 

Παρακάτω στο Σχήμα 23, παρουσιάζεται μία πρότυπη και τυπική σειρά, σχετικά με τις 
διεργασίες για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις μίας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με 
ΥΦΑ, σε ένα Ελληνικό λιμάνι. 

 

 

 

Σχήμα 23 Επισκόπηση Διαδικασιών Αδειοδοτήσεων 

Πηγή (Μπουτάτης, 2018) 
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4.3.2. ΘΕΣΜΙΚΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι φορείς που σχεδιάζουν και εκτελούν την ανάπτυξη ενός έργου όπως η εγκατάσταση 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, όσο και οι Δημόσιοι φορείς ή ανεξάρτητες Αρχές που 
αδειοδοτούν, εγκρίνουν, ρυθμίζουν και ελέγχουν, τις διαδικασίες σχετικά με το έργο, είναι 
άμεσα και κύρια ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από την ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, 
εντοπίζονται οι σημαντικότεροι φορείς, που εμπλέκονται από την αρχικό σχεδιασμό μέχρι τη 
ρύθμιση της λειτουργίας αυτού. Εξετάστηκαν οι σχετικοί Νόμοι και τα Προεδρικά διατάγματα, 
ώστε να εντοπιστούν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και ο ρόλος τους, σε οποιαδήποτε φάση 
κατά την ανάπτυξη του σχετικού έργου. 

Παρακάτω παρατίθενται οι κύριοι φορείς, με παρουσίαση των βασικών αρμοδιοτήτων 

τους και του γενικότερου ρόλου τους, ενώ η άμεση συμμετοχή στις αποφάσεις και ενέργειες, 
σχετικά με το υπόψη έργο, παρουσιάζεται παρακάτω στον προσδιορισμό ενδιαφερόντων, 

στόχων και εντοπισμό των ενεργειών.  
 

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) (Ν.4001/2011) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία συστάθηκε με το Ν.2773/1999 και αποτελεί 
την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας, με την επιφύλαξη 
των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ΡΑΕ 
είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή με έδρα την Αθήνα και υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό 
και σε δικαστικό έλεγχο. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικό της 
προϋπολογισμό, κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει πλήρη αυτονομία. 

Η ΡΑΕ απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και 
δύο (2) Αντιπρόεδροι, τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την 
επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας 
της ΡΑΕ, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το 
ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο της 
προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που βρίσκεται υπό 

προγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας 

των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής, και την εφαρμογή μέτρων για την 
κάλυψη της αιχμής ζήτησης, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς ενέργειας σε σχέση με τη 
δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγωγικού δυναμικού. Στην κατεύθυνση αυτή η ΡΑΕ 
συντάσσει εκθέσεις με τις παρατηρήσεις της, ως προς τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν 
(ανά δύο έτη για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και ανά ένα έτος για τον τομέα του 
φυσικού αερίου), τις οποίες δημοσιεύει και κοινοποιεί στον αρμόδιο Υπουργό, την Βουλή των 
Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ΡΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων διασφάλισης που λαμβάνονται σε 
περίπτωση αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η σωματική 
ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων ή η 
αρτιότητα των Συστημάτων Ενέργειας. 
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Επίσης, η ΡΑΕ ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό Ασφάλειας Εφοδιασμού του Φυσικού 
Αερίου 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η ΡΑΕ εκδίδει τον Κανονισμό 
Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά 
με τη δομή του Μητρώου, οι εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας 
που πρέπει να παρέχονται για την εγγραφή σε αυτό. 

Σε ότι αφορά τον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ, η παρακολούθηση για την 
τήρηση των προβλεπομένων στον Κανονισμό διατάξεων από τους Χρήστες, διενεργείται από 
τη ΡΑΕ, η οποία στο πλαίσιο αυτό δικαιούται ιδίως: 

α. Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Χρηστών καθώς και στα τεχνικά και 
οικονομικά στοιχεία που διατηρούν αυτοί και σχετίζονται με τα υποβληθέντα από 
αυτούς δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο, καθώς και σε κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. 

β. Να διεξάγει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας από τρίτους, 
ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων κατά τα 
οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

 Χρήστες ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 451Β/2010) 

Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), περιλαμβάνει το υφιστάμενο Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας αποτελούμενο από 
τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του και τις προγραμματισμένες επεκτάσεις και 
ενισχύσεις του ΕΣΦΑ, τις εγκαταστάσεις μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, 
το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και 
συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και γενικά τις εγκαταστάσεις που 
αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς 
και τα υφιστάμενα σημεία εισόδου. Επιπρόσθετα, το ΕΣΦΑ περιλαμβάνει την Εγκατάσταση 
ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα - τις δεξαμενές ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. 

Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο ΕΣΦΑ, που 
τηρεί η ΡΑΕ, είναι: 

α. Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.3428/2005. 

β. Πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του 
Ν.3428/2005. 

γ. Επιλέγοντες Πελάτες. 
δ. Κάτοχοι Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν.3428/2005. 

ε. Κάτοχοι Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 
του Ν.3428/2005. 

στ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά 
φυσικού αερίου. 
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 Κάτοχοι άδειας ΑΣΦΑ (Ν.4001/2011) 

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), ορίζεται το Σύστημα Φυσικού Αερίου που 
δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ανεξαρτήτως διασύνδεσης με 
το Σύστημα αυτό. Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας ή, σε περίπτωση υπόγειας 
Εγκατάστασης Αποθήκευσης, δικαίωμα χρήσης των ΑΣΦΑ έχουν οι κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ. Η 
Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση της ΡΑΕ και σε περίπτωση 
που με την Άδεια χορηγείται δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας συστημάτων μεταφοράς, 

μόνο σε εταιρείες που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Αδειών.  

Τα κριτήρια για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, αναφέρονται ιδίως: 
α. Στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως στην εξυπηρέτηση περιοχών 

που δεν τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
της χώρας ή άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

β. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος και ιδίως στην τεχνική και 
χρηματοοικονομική δυνατότητά του, που εγγυώνται την άρτια κατασκευή και την 
ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική λειτουργία του έργου. 

γ. Στην ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου και ιδίως 
στην παροχή πρόσβασης τρίτων στο ΑΣΦΑ, κατά τρόπο άμεσο και οικονομικό, 
σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών ή 
των κατηγοριών Χρηστών. 

δ. Στη ζήτηση, την οποία προβλέπεται να εξυπηρετεί η προτεινόμενη επένδυση και στην 
οικονομική αποδοτικότητα, την τεχνική αρτιότητα και αξιοπιστία του ΑΣΦΑ. 

ε. Σε περίπτωση που με την Άδεια χορηγείται δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στην ικανοποίηση των κριτηρίων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 61 και του άρθρου 62, του Ν.4001/2011. 

 

Για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ μπορεί να διενεργείται δημόσιος διαγωνισμός στις 
περιπτώσεις που: 

α. Η κατασκευή του συγκεκριμένου ΑΣΦΑ είναι αναγκαία, για λόγους εξυπηρέτησης 
δημοσίου συμφέροντος, όπως ασφάλειας του εφοδιασμού, προστασίας του 
περιβάλλοντος και ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης. 

β. Υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, που αφορούν 
την ίδια γεωγραφική θέση ή περιοχή. 

γ. Η χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, για την οποία υποβλήθηκε σχετική αίτηση, κρίνεται ότι στο 
πλαίσιο του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ενδέχεται να έχει αρνητικές 
συνέπειες σε βάρος του δυνητικού ανταγωνισμού, ιδίως εάν ευνοεί τη δημιουργία 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά ή επιδρά αποτρεπτικά στην ανάπτυξη, για μακρό 
χρονικό διάστημα, άλλων παρόμοιων ανταγωνιστικών επενδύσεων, επειδή 
καθίστανται οικονομικά μη αποδοτικές και μη βιώσιμες. 
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 Διαχειριστής ΑΣΦΑ (Ν.4001/2011) 

Η διαχείριση και η εκμετάλλευση ΑΣΦΑ επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ ασκεί νόμιμα τις βασικές δραστηριότητες φυσικού 
αερίου που προσδιορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, δηλαδή ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ 
λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, οικονομικά αποδοτικό 
και ολοκληρωμένο ΑΣΦΑ. Η Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ χορηγείται, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών με απόφαση της ΡΑΕ. Με την Άδεια 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κατόχου της Άδειας ΑΣΦΑ, μπορεί να 
επιτρέπεται σε τρίτο πρόσωπο να εκτελεί πράξεις διαχείρισης του ΑΣΦΑ.  

Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ: 
α. Παρέχει σε άλλο Διαχειριστή ΑΣΦΑ, όταν τα δύο ΑΣΦΑ διασυνδέονται και σε Χρήστες 

του ΑΣΦΑ, πρόσβαση σε αυτό με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο 
και για όσο χρόνο ζητείται. Γι αυτό το σκοπό συνάπτει, με τους εγγεγραμμένους στο 
Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, Σύμβαση Χρήσης ΑΣΦΑ, σύμφωνα με σχετική πρότυπη 
σύμβαση, που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ μετά από 
έγκριση της ΡΑΕ. Με τη Σύμβαση Χρήσης ΑΣΦΑ καθορίζονται ιδίως οι υπηρεσίες 
που παρέχονται στον αντισυμβαλλόμενο και οι οφειλόμενες χρεώσεις σύμφωνα με το 
δημοσιευμένο κατάλογο χρεώσεων. Άρνηση παροχής πρόσβασης στο ΑΣΦΑ 
επιτρέπεται μόνον είτε λόγω έλλειψης δυναμικότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΑΣΦΑ, είτε όταν η πρόσβαση στο ΑΣΦΑ ενδέχεται να εμποδίζει τον 
Διαχειριστή ΑΣΦΑ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας που του έχουν ανατεθεί, εκτός εάν έχει χορηγηθεί απαλλαγή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν4001/2011. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής 
ΑΣΦΑ Μεταφοράς προβαίνει στις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος για την 
παροχή της πρόσβασης όταν αυτό είναι οικονομικά εφικτό ή όταν ένας δυνητικός 
Χρήστης είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι αυτές. 

β. Παρέχει τις υπηρεσίες του με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς να εισάγει 
διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών του ΑΣΦΑ και διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων με 
αυτόν Επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών εταιρειών τους. 

γ. Δημοσιεύει κατάλογο όλων των τιμολογίων, με τα οποία χρεώνει τους Χρήστες για τις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με το ΑΣΦΑ. 

δ. Καταρτίζει και δημοσιεύει κάθε έτος, το πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, το οποίο 
εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και συντηρεί το ΑΣΦΑ με βάση το πρόγραμμα αυτό. 

ε. Τηρεί Μητρώο Χρηστών ΑΣΦΑ, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. 

στ. Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων εξισορρόπησης φορτίου του ΑΣΦΑ και την 
αντιστάθμιση φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης του ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Διαχείρισης αυτού και προβαίνει σε σχετικές χρεώσεις προς τους Χρήστες 
του ΑΣΦΑ. Η μεθοδολογία κατάρτισης των χρεώσεων για την εξισορρόπηση φορτίου 
του ΑΣΦΑ εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν4001/2011. 

ζ. Παρέχει σε κάθε άλλο Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής 
που διασυνδέεται με το ΑΣΦΑ επαρκείς πληροφορίες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία των διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και 
Δικτύων Διανομής. 
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η. Οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες 
περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αποτρέπει 
την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με τις δικές του δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα σε τρίτους, κατά μεροληπτικό 
τρόπο. Οφείλει, επίσης, να μην καταχράται τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που 
λαμβάνει από τρίτους, κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση για την παροχή 
πρόσβασης στο ΑΣΦΑ. 

θ. Λαμβάνει τα μέτρα ασφάλειας εφοδιασμού που προβλέπονται στον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΑΣΦΑ και ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ και, εφόσον απαιτείται, το 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

ι. Συντάσσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, το 
οποίο εγκρίνεται από τη ΡΑΕ. 

ια. Προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση του ΑΣΦΑ, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ. 

ιβ. Υποβάλει εγγράφως στη ΡΑΕ, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση για τη 
λειτουργία του ΑΣΦΑ, καθώς και για το επίπεδο και την ποιότητα συντήρησής του, 
κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση αυτή αναφέρονται το υφιστάμενο δυναμικό 
μεταφοράς ΑΣΦΑ, καθώς και τυχόν μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. 

 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) (Ανάλογα το νόμο η 
ονομασία του υπόψη Υπουργείου διαφέρει) 

Αποστολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), αποτελεί η διατήρηση 
και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, της 
βιοποικιλότητας και των υδατικών πόρων, η ορθή διαχείριση των μη ανανεώσιμων 
ενεργειακών πόρων και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εξοικονόμηση 
ενέργειας, η αντιμετώπιση, μετριασμός και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, η αστική αναγέννηση, ο βιώσιμος χωροταξικός σχεδιασμός με σεβασμό στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά, και ο συντονισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών της 
κυβέρνησης. Ειδικότερα, αρμοδιότητες του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την ενίσχυση των μηχανισμών 
και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης είναι (ΥΠΕΚΑ, 2019): 

α. Η ενδυνάμωση της χωροταξίας για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων πολιτικών. 

β. Η απλοποίηση και κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ενίσχυση των 
μηχανισμών εφαρμογής της. 

γ. Η προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας, καινοτόμων τεχνολογιών, και της 
πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και γνώση. 

δ. Η ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και του εθελοντισμού. 
 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Ν3852/2010) 

Με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», έγινε ο επανασχεδιασμός των δύο βαθμών 
αυτοδιοίκησης, ο οποίος προϋποθέτει τη συνάρθρωσή τους με την Κρατική Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν μία ολοκληρωμένη εξέλιξη των 
κρατικών/διοικητικών Περιφερειών και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, περιλαμβανομένων και 
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εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό 
Ν.2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές 
κανονιστικές διατάξεις με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 186 
του Ν.3852/2010. Παράλληλα πρόσθετες αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με το άρθρο 280 του Ν.3852/2010. Γενικά, αρμοδιότητα της 
Αποκεντρωμένης διοίκησης είναι η εξειδίκευση γενικών κατευθύνσεων και εφαρμογή οδηγιών 
περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, η προστασία και η αξιοποίηση 
υδάτινων πόρων, ορυκτών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα σε σχέση 
με το περιβάλλον και τη χωροταξία, ενδεικτικά κάποιες από τις αρμοδιότητές της είναι: 

α. Η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δημοσίων εκτάσεων ή για τη 
παραχώρηση κοινόχρηστων δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή 
επέκταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 

β. Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων για διαχείριση 
και εκμετάλλευση. 

γ. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά 
προγράμματα μελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδομικών μελετών. 

δ. Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα διοίκησης λιμένα, με αντάλλαγμα και 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της 
Ζώνης Λιμένα. 
 

 Οργανισμοί Λιμένος (Ν.2932/2001)  

Στην Ελλάδα ως Ανώνυμη Εταιρεία έχουν συσταθεί οι παρακάτω Οργανισμοί Λιμένος: 

«Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Βόλου 
Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός 
Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη 
Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, Ανώνυμη Εταιρεία|, «Οργανισμός Λιμένος 
Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία», 
«Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία», «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας 
Ανώνυμη Εταιρεία». 

Η μελέτη και εκτέλεση έργων στην περιοχή αρμοδιότητας των Α.Ε. εγκρίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Αν πρόκειται για έργα εθνικού επιπέδου, απαιτείται η έγκριση 
της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της από τον Υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει τις Α.Ε. 
στον τομέα των έργων.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα, 

δικαιοδοσίας της. Στο σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω: 

α. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η 
συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα. 

β. Η εγκατάσταση, η οργάνωση και η εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής. 

γ. Η ανάληψη και η εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις 
δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, 
κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική. 
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δ. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε 
άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών 
λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, 
της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. 

ε. Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα, τους τοπικούς φορείς και 
τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. 

στ. Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση 
με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας. 

ζ. Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο 
πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, 
της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για λογαριασμό του Δημοσίου και του 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. 

 

 Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.), είναι όμιλος εταιρειών με παρουσία στον 
ενεργειακό τομέα που δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση, προμήθεια, εμπορία και 
διανομή φυσικού αερίου. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι οι εξής (ΔΕΠΑ Α.Ε., 2019): 

α. Η εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή. 

β. Η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. 

γ. Η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού 
Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα 
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) ή ΥΦΑ (LNG), μεταξύ 
άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων 
θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς. 

 

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι ένας ενδεχόμενος επενδυτής, σε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων 
με ΥΦΑ, καθώς έχει στο στρατηγικό σχεδιασμό της, στόχους ανάπτυξης έργων μικρής 
κλίμακας ΥΦΑ. Στην παρούσα εργασία, δεν εξετάζεται ως ξεχωριστό ενδιαφερόμενο μέρος, 
αλλά εντάσσεται στους Φορείς του Έργου ή/και στους Διαχειριστές των εγκαταστάσεων.  
 

 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) 

(Ν.4001/2011)  

Η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανατίθεται στο 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), ο οποίος τελεί πάντοτε 
υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Δημοσίου. Ο έλεγχος αυτός του Δημοσίου 
διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, με την ρύθμιση ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών η οποία 
επάγεται τη μεταβολή στο δημόσιο έλεγχο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ συντελείται μόνο εφόσον 
διασφαλίζεται καταστατικά ότι η διοίκηση της εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από μέλη 
που διορίζονται από το Δημόσιο ή/και ότι η λήψη μείζονος σημασίας αποφάσεων που 
ανάγονται στη διαχείριση του δικτύου γίνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοσίου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
 

 

100 

 

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το 
ΕΣΦΑ και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι 
οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά 
αποδοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου ο ΔΕΣΦΑ εξοπλίζεται 
από το νόμο με ένα ευρύτατο πλαίσιο υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων. Συναφείς με το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι κατά μείζονα λόγο οι ακόλουθες: 

α. Εφαρμόζει μηχανισμούς διαχείρισης της συμφόρησης στα σημεία εισόδου και εξόδου, 
οι οποίοι βασίζονται, κατά το δυνατόν, σε μηχανισμούς της αγοράς, σύμφωνα με 
διαφανή κριτήρια όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειμένου να 
προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός, χωρίς διακρίσεις μεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών 
Χρηστών. Δημοσιεύει ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις ροών σε κάθε σημείο εισόδου 
και εξόδου για τα επόμενα έτη, προκειμένου να ενημερώνονται οι Χρήστες για την 
πιθανότητα συμφόρησης. Ενημερώνει τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, όταν η ζήτηση για δέσμευση μεταφορικής ικανότητας 
σε σημείο εισόδου ή εξόδου δημιουργεί πιθανότητα συμφόρησης στο σημείο αυτό. 

β. Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4001/2011. 

γ. Συνάπτει συμφωνίες με τους Διαχειριστές ΑΣΦΑ, Δικτύων Διανομής, καθώς και 
Συστημάτων Φυσικού Αερίου που είναι εγκατεστημένα εκτός της Ελληνικής 
Επικράτειας, με σκοπό την ενίσχυση της μεταξύ τους διαλειτουργικότητας, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία συνεργασία. 

δ. Παρέχει στους Διαχειριστές ΑΣΦΑ ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το ΕΣΦΑ, 
τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των 
συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής 
του δυναμικού διασύνδεσης. 

ε. Παρέχει σε κάθε Χρήστη του ΕΣΦΑ επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του 
συστήματος και τη δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα, για τη διασφάλιση του υγιούς 
ανταγωνισμού, την αποτελεσματική πρόσβαση στο ΕΣΦΑ, καθώς και τη μεταφορά 
Φυσικού Αερίου, κατά τρόπο συμβατό με την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική 

λειτουργία του ΕΣΦΑ, με την επιφύλαξη τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
εμπορικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του. Τηρεί και διαχειρίζεται για το σκοπό αυτόν το Ηλεκτρονικό 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΦΑ, στο οποίο δημοσιεύει τις παραπάνω πληροφορίες, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. 

στ. Δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων χρέωσης των Χρηστών του ΕΣΦΑ για τις 
παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του τρόπου θέσπισης των 
τιμολογίων αυτών. 

ζ. Ενημερώνει τη ΡΑΕ για κάθε παράβαση που περιέρχεται σε γνώση του και αφορά 
διατάξεις του N.4001/2011 ή όρους άδειας, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ιδίου νόμου. 

η. Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου. 
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θ. Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. 
 

 Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) (N.4150/2013) 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, συγκροτείται η Επιτροπή Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), που συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από ένας (1) εκπρόσωπος για το καθένα από τα 
Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (ΡΑΛ).  

Στις συνεδριάσεις της ΕΣΑΛ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος 
της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου ή της 
οικείας Περιφέρειας εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους.  

Το έργο της Επιτροπής είναι: 
1. Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη 

δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των 
προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας. 

2. Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών. 
3. Ο καθορισμός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών έργων με στόχο την 

προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και 
στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. 

4. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. 

5. Η έγκριση, αναθεώρηση - επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και 
μελετών διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων, με τα οποία θα καθορίζονται τα 
μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι 
χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε 
αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του 
λιμένα και οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. 

6. Ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, μετά από πρόταση του 

οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, ο οποίος αφορά στη συνολική 
έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους λιμένες, εάν δεν έχουν 
συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Master Plan). Στις 
χρήσεις γης περιλαμβάνεται και η χωροθέτηση χώρων στάθμευσης, έκτασης άνω των 
εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων. 

 

 Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) (N.2932/2001) 

Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ), συνιστάται στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας με σκοπό 
το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη 
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λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις για την 
εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων. 

Ενδεικτικά κάποιες από τις κύριες αρμοδιότητές της ΓΓΛΛΠ είναι: 
α. Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής 

λιμενικής πολιτικής για σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική 
λειτουργία των λιμένων της χώρας, τη βελτίωση των όρων, των συνθηκών και της 
ποιότητας των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά. 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
Μελετών Διαχείρισης (MasterPlan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. 

γ. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έναντι 
συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και 
ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης. 

δ. Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφιστάμενων ή 
προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων, καθώς και η μέριμνα για την 
εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις 
της συνολικής λιμενικής πολιτικής. 

ε. Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της 
συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις 
ανάγκες της περιοχής ή της χώρας. 

στ. Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, 
εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα 
εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα. 

ζ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί 
των θεμάτων ασφαλείας, τάξης και ομαλής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 

 

 Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Ν.4014/2011) 

Το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), συνιστάται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με πρόεδρο το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η, κατόπιν αιτήματος του 
Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, παροχή γνώμης σε περίπτωση 
παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί 
οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕΣΠΑ, μεταξύ 
άλλων, και με την κλήση ενώπιόν του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την 
κρίση του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η 
παροχή σύμφωνης γνώμης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. 
Ήτοι, για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας και προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ 
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απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε επίπεδο 
ΥΠΕΚΑ για έργα ή δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας. 

 

 Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Ν.4014/2011) 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), συνιστάται στην 
έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ, μετά από αίτημα του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης 
ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί 
οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Α.Π. 1958 στις 13/1/2012, για σχετικές λιμενικές εγκαταστάσεις με τις 
εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, υπάρχει η κατάταξη στην υποκατηγορία Α1 ή 
Α2, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 

 Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) (Ν. 4014/2011) 

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται η Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για 
τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα σχέδια ή τα προγράμματα αρμοδιότητάς του. Η αρμοδιότητα 
της ΔΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για 
έγκριση περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που 
υπάγονται στην υποκατηγορία A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει 
επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. 

Κάποιες από τις κυριότερες ενέργειες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ είναι 
επίσης: 

α. Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτήτων, των φορέων σχεδίων και 
προγραμμάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και 
των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των 
Περιφερειών, στην εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις 
διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
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β. Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον 
περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει. 

γ. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων 
ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 

δ. Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας, που 
σχετίζονται με θέματα διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

 Δημόσιες Αρχές, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 
11764/653/2006 (Β΄ 327) 

Οι παραπάνω δημόσιες αρχές, με μόνο ρόλο στις γνωμοδοτήσεις, ορίζονται οι εξής: 

α. Η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

β. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα 
δυνάμει του εθνικού δικαίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ΝΠΙΔ), 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών 
σχετικών με το περιβάλλον. 

γ. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες 
δημόσιας αρχής, ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον 
έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα εδάφια α ή β, εξαιρουμένων των 
οργάνων που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία. 

 

 Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής (ΣΕΝΠ) (Ν. 3153/2003) 

Το Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής (ΣΕΝΠ) συνιστάται στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Το Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο διαμόρφωσης πλαισίου θέσεων, 
κατευθύνσεων και στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας.  

Ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι οι εξής: 

α. Η ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών ναυπήγησης, επισκευής, συντήρησης, 
ανεφοδιασμού των πλοίων, καθώς και των συναφών τραπεζικών, ασφαλιστικών και 
άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. 

β. Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των υπό 
Ελληνική Σημαία πλοίων. 

γ. Η παροχή ναυτιλιακών και λιμενικών υπηρεσιών.  
 

Όπως θα παρουσιαστεί και παρακάτω, στους πίνακες ενδιαφέροντος/αρμοδιοτήτων, το 
ΣΕΝΠ δεν έχει κάποια άμεση συμμετοχή σε ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις ή 
γνωμοδοτήσεις για τη σχετική εγκατάσταση. Αναφέρεται όμως καθώς έχει κάποιο ρόλο 
μακροσκοπικό και επικουρικό και θα μπορούσε να διαμορφώσει θέσεις και στρατηγικές για 
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τη προώθηση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακό καύσιμο και τη δημιουργία σχετικών υποδομών και 
εγκαταστάσεων. 
 

 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Ν. 4150/2013) (Ανάλογα το νόμο η ονομασία 
του υπόψη Υπουργείου διαφέρει) 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ιδρύθηκε με το π.δ. 85/2012. Στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το 
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή. 

Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου είναι οι εξής: 

α. Ο σχεδιασμός της ναυτιλιακής πολιτικής, με σκοπό την προαγωγή και την προάσπιση 
των συμφερόντων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της με την 
εθνική οικονομία, η ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και η ναυτική εργασία, καθώς 
και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και εφαρμογή της 
ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και 
των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της 
ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, η μέριμνα για την πρόληψη και την 
καταστολή εκνόμων ενεργειών στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων. 

β. Η χάραξη της λιμενικής πολιτικής, η εποπτεία των λιμενικών υποδομών κάθε 
λειτουργικής μορφής και η προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως 
παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας, των νησιών και της ναυτιλίας της χώρας. 

γ. Η οργάνωση και λειτουργία του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
 

 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (N. 4150/2013) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως 

αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Η ΡΑΛ είναι αρμόδια ενδεικτικά για τα παρακάτω κύρια ζητήματα:  

α. Για την εποπτεία των εμπορικών λιμένων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών 
τους, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.  

β. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών, την 
εισήγηση μέτρων για την τήρηση και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 

γ. Την εποπτεία της διαδικασίας χορήγησης αδειών σε παρόχους λιμενικών υπηρεσιών 
εμπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.  

δ. Τη διαμόρφωση κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την 
έγκριση ή γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού λιμενικών τελών 
υπέρ Δημοσίου, την υποχρεωτική γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για τη 
διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου του 
ανταγωνισμού, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, 
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καθώς και τη συνεργασία με συναφείς φορείς άλλων κρατών − μελών και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή (N. 4150/2013) 

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ανήκει στην οργανωτική δομή του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Λιμενικές Αρχές είναι τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, τα Λιμεναρχεία, τα 
Υπολιμεναρχεία, καθώς και οι υπαγόμενοι σε αυτά Λιμενικοί Σταθμοί και Λιμενικά Τμήματα. 
Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. ασκούνται στο θαλάσσιο 
χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους 
και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους.  

Στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και στο χώρο ευθύνης 
του περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

α. Η διαμόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime 
safety), σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού για τα θέματα 
αρμοδιότητάς τους, ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης 
στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς 

Συμβάσεις και Κανονισμούς και ο έλεγχος εφαρμογής του σχετικού θεσμικού 
πλαισίου. 

β. Η μέριμνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

γ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του. 

 

4.4. ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΦΑ ΩΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  

Πέραν της ανάλυσης νομοθεσίας, που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τυπικά και 
θεσμικά εμπλεκομένων φορέων και ενδιαφερομένων μερών, ο εντοπισμός των λοιπών 
βασικών ενδιαφερομένων μερών, επιλέχθηκε να γίνει μέσω της ανάλυσης αγοράς. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με 
ΥΦΑ στην Ελλάδα, η διερεύνηση της αγοράς βασίστηκε σε έργα που είναι σε φάση πρώιμης 
ιδέας ή σε φάση σχεδιασμού, όπως οι εγκαταστάσεις στους λιμένες της Πάτρας, του Βόλου, 
του Ηρακλείου ή η εγκατάσταση FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, διεξήχθη έρευνα σε 
σχετικά έργα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, διότι τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι κοινά σε 
αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις. Κάποιοι Δημόσιοι φορείς που αναφέρονται ως λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη και όχι ως θεσμικά ή νομοθετικά ενδιαφερόμενα μέρη, εντάσσονται σε 
αυτή την κατηγορία είτε επειδή δεν έχουν άμεσο ρόλο σε τυπικές διαδικασίες (αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις, κλπ.) είτε επειδή ο ρόλος τους θεσμικά είναι αμελητέος (γνωμοδότηση) και ο 
ουσιαστικός ρόλος τους και τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά.  

Η διερεύνηση - ανάλυση αγοράς, πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του 
διαδικτύου. Εξετάστηκαν, κυρίως για την Ελλάδα και αναφορικά με τις πρώιμες ιδέες ή υπό 
σχεδιασμό εγκαταστάσεις, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες για παρουσίαση σχετικών θέσεων 
και απόψεων είτε πολιτών είτε φορέων, πολιτικές θέσεις και επίσημες ανακοινώσεις φορέων, 

θέσεις και στάσεις πολιτικών προσώπων κυρίως τοπικής ή περιφερειακής διοίκησης, άρθρα 
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σε εφημερίδες ή ιστοσελίδες αναφορικά με τις θέσεις ατόμων ή μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και γενικότερα μελετήθηκε οποιοδήποτε στοιχείο, που θα μπορούσε να προσδιορίσει ένα 
ενδιαφερόμενο μέρος και τη θέση αυτού. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη που εντοπίζονται μέσω της ανάλυσης 
αγοράς και προσδιορίζονται κάποια γενικά στοιχεία του ρόλου τους, όπως και τα βασικά 
ενδιαφέροντα, προσδοκίες ή ανησυχίες που διαμορφώνουν αναφορικά με το έργο. 

 

 Φορέας Ανάπτυξης του Έργου 

Ο φορέας ανάπτυξης του έργου της εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, όπως 
έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες ενότητες, κατά τα δύο ενδεχόμενα σενάρια μπορεί να 
είναι, είτε ιδιωτική εταιρεία η οποία κατέχει άδεια ΑΣΦΑ, είτε ο κατά περίπτωση αρμόδιος 
Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. Ο ρόλος και οι θέσεις, των κατόχων άδειας ΑΣΦΑ και των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., έχουν και παρουσιασθεί στην προηγούμενη ενότητα. 

Ανεξαρτήτως των τυπικών και νομικών υποχρεώσεων του φορέα ανάπτυξης του έργου, 
που προσδιορίζονται από την ανάλυση νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες ΑΣΦΑ, οι οποίες 
παρέχουν τα δικαιώματα για την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης, ο ρόλος του 
είναι πολύπλοκος και εμπλέκεται με αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη. Αρχικά, ο κύριος στόχος 
του φορέα του έργου, είναι η υλοποίηση ενός σημαντικού επιχειρηματικού σχεδίου, 
πραγματοποιώντας την αντίστοιχη επένδυση και στη συνέχεια η απρόσκοπτη λειτουργία της 
εγκατάστασης και η προσέλκυση πελατών, δηλαδή πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ. Απώτερος 
στόχος του φορέα του έργου, είναι η κερδοφόρα λειτουργία της εγκατάστασης ώστε να 
επιτευχθεί το οικονομικό κέρδος και να γίνει ταυτόχρονα η απόσβεση της επένδυσης, ενώ 
παράλληλα υπάρχουν προσδοκίες όπως η προσέλκυση νέων πελατών, η επέκταση και 
δημιουργία επιχειρηματικών συμφωνιών και η αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων, απαιτούνται ενέργειες από τον φορέα του έργου, όπως η 
δημιουργία συμφωνιών και συνεργασιών με τους προμηθευτές ΥΦΑ, πλοιοκτήτες και με 
επιχειρήσεις που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.  

Επίσης, ο φορέας του έργου, έχει στόχο τη δημιουργία θετικών εντυπώσεων στους 
πολίτες - κατοίκους της περιοχής, τους καταστηματάρχες και σε οποιοδήποτε άτομο ή 
ομάδα, επηρεάζει ή επηρεάζεται από τη δημιουργία της εγκατάστασης, ώστε να 
αποφευχθούν πιθανές αντιδράσεις και διαφωνίες, ως προς το έργο. Αντίστοιχα, ο φορέας 
του έργου προσπαθεί να αναπτύξει καλές σχέσεις και άμεση επικοινωνία, με τη Δημοτική 
Αρχή και την Περιφέρεια, καθώς ως Δημόσιοι φορείς, πέραν κάποιων τυπικών 
αρμοδιοτήτων, εκπροσωπούν τους πολίτες και τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα είναι 
υπεύθυνοι και έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την περιοχή ανάπτυξης του έργου. Ομοίως, η 
ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), είναι ζητούμενο 
από το φορέα του έργου, καθώς τα ΜΜΕ έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν το κοινό, 
προβάλλοντας ανάλογες θέσεις και απόψεις για τη δημιουργία της εγκατάστασης. Τέλος, η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας της 
εγκατάστασης, η μέριμνα για την προστασία του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος και 
τα πιθανά αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή, μπορούν να μειώσουν τις αντιδράσεις και 
τις ανησυχίες, μερίδας των πολιτών.  

Ο φορέας - κύριος του έργου, αποτελεί το κυριότερο ενδιαφερόμενο μέρος και το άμεσα 
υπεύθυνο, αναφορικά με τη λήψη της απόφασης για τη δημιουργία της εγκατάστασης και για 
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τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών, από την «ιδέα» της επένδυσης και τη 
διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου, έως τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και 
την κατασκευή της εγκατάστασης. Στην Ελλάδα, εκτός από τις αμιγώς ιδιωτικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού αερίου και είναι εν δυνάμει 
επενδυτές σε μία εγκατάσταση, επίσης ενδεχόμενοι επενδυτές είναι η ΔΕΠΑ Α.Ε. και ο 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., καθώς στα προγράμματά ανάπτυξής τους περιλαμβάνεται ως στόχος η 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας.  

    

 Οικεία Δημοτική Αρχή 

Η Δημοτική Αρχή, της περιοχής στην οποία σχεδιάζεται η εγκατάσταση, εκπροσωπεί 
ουσιαστικά όλους τους κατοίκους/πολίτες της περιοχής και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
διάφορα σχετικά ζητήματα. Αρχικά, λόγω του ενδεχομένου η Δημοτική αρχή να έχει τη 
στήριξη ενός πολιτικού κόμματος, σημαίνει ότι εμμέσως υιοθετεί κάποια πολιτική στάση 
απέναντι στο έργο, ως μία κατά βάση ιδιωτική επένδυση, είτε υπέρ είτε κατά. Επίσης, 
σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι, η πολιτική στήριξη των πολιτών - ψηφοφόρων καθώς και 
η τήρηση τυχόν δεσμεύσεων και στάσεων, τις οποίες είχε εγγυηθεί στους πολίτες. Άρα σε 
κάποιο βαθμό η στάση της Δημοτικής Αρχής, εξαρτάται και διαμορφώνεται με βάση πολιτικά 
κριτήρια. 

Από την άλλη μεριά, εύλογη είναι και η ανησυχία της Δημοτικής Αρχής σχετικά με τους 
κινδύνους και την αλλοίωση του περιβάλλοντος που θα μπορούσε να επιφέρει η δημιουργία 
μίας τέτοιας εγκατάστασης. Πρώτον, ειδικά λόγω της άγνοιας σχετικά με τον τομέα του ΥΦΑ 
και της σχετικά πρόσφατης εισόδου στον Ελληνικό χώρο, ο φόβος για ένα ενδεχόμενο 
ατύχημα και οι συνέπειες αυτού, για τους κατοίκους και το περιβάλλον, είναι μία σημαντική 
ανησυχία για τη Δημοτική Αρχή. Δεύτερον, η πιθανή αλλοίωση του αισθητικού 
περιβάλλοντος με τη πιθανή κατάληψη κάποιου χώρου χερσαίου ή μη, εντός ή εκτός της 
υπάρχουσας ζώνης λιμένος, προκαλεί ενδοιασμούς. Ειδικότερα εάν η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από τουριστική κίνηση και υπάρχουν στόχοι για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού 
του τομέα, οι ανησυχίες μεγαλώνουν. Τρίτον, η πιθανή αύξηση της οδικής κίνησης, λόγω 
κυκλοφορίας φορτηγών, από και προς την εγκατάσταση για μεταφορά ΥΦΑ, είναι άλλος ένας 
παράγοντας προβληματισμού. Ωστόσο, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την 
κατασκευή και κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα 
ληφθεί υπόψη από τη Δημοτική Αρχή, ειδικά εάν οι εργαζόμενοι προέρχονται από την 
περιοχή. Σε μεγάλο βαθμό η στάση της Δημοτικής Αρχής, διαμορφώνεται από τις θέσεις και 
απόψεις των πολιτών, αφού τους εκπροσωπεί και κατά βάση προωθεί τα συμφέροντά τους. 

Η επίδραση και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε θεσμικό επίπεδο, δε χαρακτηρίζονται 
από σημαντική ισχύ, καθώς η μόνη ενέργεια είναι η διατύπωση γνώμη, στα πλαίσια της 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).  Όμως στην πραγματικότητα η γνώμη 
και η στάση της Δημοτικής Αρχής, προς το έργο είναι σημαντική και σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να ακουστεί και να ληφθεί υπόψη, όπως πρέπει να γίνει και έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση αυτής, περί του σχεδίου της επένδυσης. Επειδή η Δημοτική Αρχή εκπροσωπεί 
τους κατοίκους της περιοχής, η θετική στάση της μπορεί να καθησυχάσει ενδοιασμούς και 
φόβους πολιτών, ενώ η αρνητική στάση της μπορεί να προκαλέσει όμοια στάση και από τους 
πολίτες, καλώντας αυτούς σε δράσεις όπως διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, κλπ. 
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 Οικεία Περιφερειακή Ενότητα (Περιφέρεια) 
Η Περιφέρεια πέραν του νομικού ρόλου που έχει ως φορέας που γνωμοδοτεί σχετικά με 

διάφορες αδειοδοτήσεις και ως Αδειοδοτούσα Αρχή για την εγκατάσταση δραστηριότητας, 
έχει ρόλο ως προς την εκπροσώπηση των πολιτών που υπάγονται σε αυτή. Οι απόψεις της 
σχετίζονται βέβαια με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ασφάλεια, κατά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Σε μεγάλο βαθμό, η Περιφέρεια ενδιαφέρεται για την πολιτική 
στήριξη των πολιτών και λόγω αυτών των πολιτικών κριτηρίων οι απόψεις της επηρεάζονται 
και τείνουν να είναι αρεστές στους πολίτες - ψηφοφόρους. Τα κριτήρια για τη διαμόρφωση 
θέσεων σε σχέση με το έργο βασίζονται κυρίως σε πολιτικά κριτήρια ώστε να εκπροσωπεί τις 
απόψεις των πολιτών και να τηρεί πιθανές δεσμεύσεις. Επίσης, η Περιφέρεια στοχεύει στη 
δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με τον επενδυτή και τη δημιουργία οικονομικής 
ανάπτυξης στην περιοχή. Ενδεχομένως, οι απόψεις και οι στόχοι της να επηρεάζονται από 
την πιθανή στήριξη ή μη κάποιου πολιτικού κόμματος και να συμφωνούν με τη στάση του 
κόμματος. 

Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος της Περιφέρειας σχετίζεται θεσμικά με τις γνωμοδοτήσεις και 
την άδεια εγκατάστασης δραστηριότητας (παρουσιάζονται στον πίνακα ενδιαφερόντων στην 
επόμενη ενότητα), ενώ από την άλλη πλευρά τα πολιτικά κριτήρια καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις απόψεις και θέσεις της σχετικά με το έργο και τη στήριξη ή την αντίθεση. Η 

Περιφέρεια διαθέτει ισχύ, τόσο λόγω του νομικού της ρόλου, όσο και της δυνατότητας να 
επηρεάσει από τους πολίτες μέχρι την ανώτατη πολιτική βαθμίδα και εμμέσως να διευκολύνει 
ή να δυσκολέψει την ανάπτυξη του έργου. 
 

 Κάτοικοι γύρω περιοχών 

Οι κάτοικοι, τόσο της στενά γειτνιάζουσας περιοχής όσο και οι πιο περιφερειακοί, σε 
σχέση με τη χωροθέτηση της εγκατάστασης, διατηρούν σημαντικό ενδιαφέρον αλλά και 
αρκετές ανησυχίες. Αρχικά, όπως με κάθε νέα επένδυση, οι θέσεις εργασίας που 
δημιουργούνται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα με τα εξωτερικά επαγγέλματα υποστήριξης της 
λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι θετικό γεγονός και από προσδοκώμενο τους κατοίκους. 
Επιπλέον, η ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση του τερματικού ΥΦΑ για την τροφοδοσία 
δικτύου παροχής φυσικού αερίου οικιακής χρήσης, είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο για τους 
κατοίκους τόσο λόγω της οικονομίας όσο και της καθαρής ενέργειας με τη χρήση φυσικού 
αερίου. 

Δημιουργούνται όμως ανησυχίες, ειδικά λόγω του «αγνώστου» αντικειμένου του ΥΦΑ 
στην Ελλάδα σχετικά με την ασφάλεια και τον κίνδυνο κάποιου ατυχήματος, όπως και για 
τυχόν επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης, η πιθανή μείωση της οικονομικής 
αξίας των περιουσιών τους, λόγω της επιβάρυνσης του αισθητικού περιβάλλοντος και την 
περαιτέρω βιομηχανοποίηση της περιοχής τους, υπάρχει σαν φόβος για τους κατοίκους.  

Είναι σαφές, ότι απαιτείται ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με το ΥΦΑ, γενικά για τις 
ιδιότητες αυτού, τις χρήσει και τα οφέλη, όσο και σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση, 
ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο λειτουργίας και η τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών 
ασφαλείας κατά την κατασκευή και λειτουργία. Η θεσμική επίδραση των κατοίκων δεν είναι 
σημαντική, όμως το πραγματικό ενδιαφέρον τους είναι βαρύνουσας σημασίας και σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Μπορούν μέσω ενστάσεων και διαμαρτυριών να 
πιέσουν πολιτικούς και θεσμικούς φορείς και να επιφέρουν καθυστερήσεις στο έργο. 
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Ενδεχομένως οι κάτοικοι να εντάσσονται ως υποομάδα στο «κοινό» ή «ενδιαφερόμενο 
κοινό», όπως ορίζεται νομοθετικά και να έχουν ρόλο στις γνωμοδοτήσεις, τις οποίες 
υποβάλλουν στο στάδιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. 
 

 Καταστηματάρχες και επιχειρηματίες στην γύρω περιοχή 

Οι καταστηματάρχες και γενικότερα οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη γύρω 
περιοχή, διαμορφώνουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή μείωση των πελατών τους. 
Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και του 
τουρισμού, έχουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή αλλοίωση του φυσικού και αισθητικού 
περιβάλλοντος, με συνέπεια την μείωση της τουριστικής κίνησης άρα και των πελατών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία της εγκατάστασης εντός της ζώνης λιμένα, σε μικρό βαθμό 
θα επηρεάσει την τουριστική κίνηση, επομένως με τη σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση οι 
ανησυχίες των επιχειρηματιών μπορούν να μειωθούν. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η 
δημιουργία της εγκατάστασης ΥΦΑ, μπορεί να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της περιοχής μέσω 
προμηθειών υλικών και βοηθητικών υπηρεσιών που θα γίνονται από αυτές.  

Η επίδρασή τους, μπορεί να θεωρηθεί όμοια με των κατοίκων, όμως επιπλέον έχουν τη 
δυνατότητα να επηρεάσουν μέσω των ενώσεων και των σωματείων τους, και να προβάλουν 
κοινά αιτήματα με μεγαλύτερη ισχύ, είτε προς το Δήμο είτε προς την Περιφέρεια είτε προς 
ανώτερες Δημόσιες Αρχές. Ενδεχομένως οι καταστηματάρχες, όπως και οι κάτοικοι, να 
εντάσσονται ως υποομάδα στο «κοινό» ή «ενδιαφερόμενο κοινό», όπως ορίζεται νομοθετικά 
και έχουν αντίστοιχο ρόλο. 

 

 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) / Ακτιβιστές 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και οι ακτιβιστές για το περιβάλλον, κατά βάση 
κατανοούν ότι το ΥΦΑ είναι πιο καθαρό σαν καύσιμο, από το πετρέλαιο και το μαζούτ, 
επομένως η χρήση του σαν ναυτιλιακό καύσιμο έχει λιγότερες συνέπειες στο περιβάλλον. 
Ωστόσο, σε ένα σχέδιο δημιουργίας νέας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, 
μπορούν να προβάλουν αντιστάσεις και αρνητική στάση. Αυτό βασίζεται σε ανησυχίες 
σχετικά με το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος, και τις συνέπειες που θα μπορούσε επιφέρει στο 
φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει ακόμα, η περίπτωση αυτές οι οργανώσεις να υποκινούνται και 
να στηρίζονται οικονομικά από συγκεκριμένα συμφέροντα, κυρίως πολιτικά, άρα να 
υποστηρίζουν συγκεκριμένες απόψεις και στάσεις. 

Μπορούν μέσω καταγγελιών, άρθρων σε εφημερίδες ή ιστοσελίδες και μέσω διατύπωσης 
απόψεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. 
Δύσκολα μπορούν να αλλάξουν στάση, ακόμα και με ενημέρωση σχετικά με το έργο και τις 
λεπτομέρειες κατασκευής και λειτουργίας αυτού, καθώς σε μεγάλο βαθμό οι απόψεις τους 
είναι πάγιες. Θεσμικά δεν μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη του έργου, όμως μπορούν 
μέσω ενστάσεων και προσφυγών να προκαλέσουν καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του 
έργου, όπως μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη μέσω του διαδικτύου ή των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και υποκινήσουν αντιδράσεις από τους πολίτες. 

 

 Τράπεζες / Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 

Ο ρόλος των τραπεζών, όπως σε κάθε επενδυτικό σχέδιο, είναι η χρηματοδότηση των 
επιχειρηματιών - επενδυτών, τόσο για την κατασκευή όσο και για το κεφάλαιο «κίνησης» 
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κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης, ειδικά σε σχέδια μεγάλης οικονομικής 
κλίμακας, μπορούν να έχουν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τη διοίκηση 
αυτής. Σε επενδυτικά σχέδια, όπως η δημιουργία μίας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων 
με ΥΦΑ, που απαιτείται μεγάλο οικονομικό κεφάλαιο, η συμμετοχή των τραπεζών θεωρείται 
σχεδόν δεδομένη. Επειδή η εταιρεία που θα κατασκευάσει την εγκατάσταση, δηλαδή ο 
ιδιοκτήτης της εγκατάστασης και η εταιρεία που θα τη λειτουργεί και θα παρέχει όλες τις 
υπηρεσίες, σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια, μπορεί να έχουν έδρα σε διαφορετική χώρα, 
από τη χώρα που θα αναπτυχθεί το έργο, οι εμπλεκόμενες τράπεζες μπορεί να είναι από 
διαφορετικές χώρες ή και διεθνείς. Το ενδιαφέρον τους έγκειται στην ασφαλή και φερέγγυα 
συνεργασία με τους επενδυτές, που συνάπτουν τη δανειακή σύμβαση. Ενδεχομένως πέραν 
των στοιχείων που ζητούν για να εξακριβώσουν τη φερεγγυότητα του δανειζόμενου και τις 
ανάλογες εγγυήσεις, μπορεί να ζητήσουν παρουσίαση του σχεδίου και στοιχεία που δείχνουν 
ότι το σχέδιο είναι οικονομικά βιώσιμο.  

Έχουν θετική εικόνα για σχετικά έργα, αφού επιζητούν το οικονομικό κέρδος και την 
ενδυνάμωση της οικονομίας σε ευρύτερο επίπεδο. Τέλος πέραν από τους άμεσους 
επενδυτές, δυνητικοί πελάτες των τραπεζών, είναι οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την 
κατασκευή, συντήρηση και υποστηρικτική λειτουργία της εγκατάστασης. 
 

 Μελετητές-Μηχανικοί / Κατασκευαστικές Εταιρείες / Προμηθευτές Εξοπλισμού  
Η ανάπτυξη μίας εγκατάστασης ανεφοδιασμού ΥΦΑ, για το τμήμα των υποδομών, απαιτεί 

το σχεδιασμό και την κατασκευή αυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο σχεδιασμός, 
δηλαδή όλες οι απαιτούμενες μελέτες και η λήψη των πολεοδομικών άδειών, γίνεται από 
εξωτερικούς μελετητές. Οι μελετητές έχουν την ευθύνη για την διενέργεια των μελετών 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις του κυρίου του έργου. Το ενδιαφέρον τους, έγκειται κυρίως σχετικά με την ύπαρξη 
σαφούς νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών, που θα ακολουθήσουν για τις μελέτες και τις 
άδειες, καθώς συνήθη είναι τα γραφειοκρατικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τη χρονική 
καθυστέρηση. Η θέση τους απέναντι σε νέα έργα είναι θετική, καθώς τα έργα αφορούν το 
αντικείμενο της εργασίας τους, στο πλαίσιο ανάληψης είτε όλης της μελέτης είτε ενός 
τμήματος αυτής και αντίστοιχα σε ότι αφορά την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών 
αδειών. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ο φορέας του έργου, είτε είναι οργανισμός λιμένος είτε 
εταιρεία ενέργειας, να διαθέτει τεχνικό - μελετητικό τμήμα, όμως η ειδική φύση του έργου και 
οι απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, μειώνουν την πιθανότητα οι υπόψη μελέτες να εκπονηθούν 
από το αντίστοιχο εσωτερικό τμήμα της εταιρείας. 

Η κατασκευή της εγκατάστασης γίνεται από μεμονωμένες κατασκευαστικές εταιρείας ή 
κοινοπραξίες δύο ή παραπάνω εταιρειών, οι οποίες εφαρμόζουν την μελέτη και όλους τους 
κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες (π.χ. ετεπ) κατά την κατασκευή. Επίσης, στο πλαίσιο της 
κατασκευής ή σαν επόμενη φάση του έργου, είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
της εγκατάστασης, από τους εξειδικευμένους κατασκευαστές - προμηθευτές. Τόσο οι 
εργολήπτες όσο και οι προμηθευτές εξοπλισμού, έχουν σαν κύριο ενδιαφέρον τη φερέγγυα 
και οικονομικά αποδοτική, συνεργασία με τον κύριο του έργου. Γενικώς η στάση τους είναι 
θετική απέναντι σε νέα έργα, καθώς στοχεύουν στην αναζήτηση νέων πελατών. Ο ρόλος των 
κατασκευαστών δεν περιορίζεται στην κατασκευή της εγκατάστασης καθώς απαιτείται 
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συνεχής συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού, κατά την μετέπειτα 
λειτουργία.  

Στην περίπτωση που η υποδομή, κατασκευάζεται και είναι στην κυριότητα Δημόσιου 
Φορέα ή του Οργανισμού Λιμένος, και απλώς θα λειτουργεί με φορέα εκμετάλλευσης κάποια 
ιδιωτική εταιρεία, τότε η αναθέτουσα αρχή και ο κύριος του έργου θα είναι Δημόσια Φορέας. 

Ως δημόσιο έργο, οι μελετητές - μελετητικές εταιρείες, θα αναδειχθούν μέσω διαγωνισμού 
(συνήθως μειοδοτικού). 

Ομοίως η διαδικασία του διαγωνισμού (συνήθως μειοδοτικού) στα πλαίσια του 
Ν.4412/2016, ακολουθείται για την κατασκευή, με τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες να 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), στις 
ζητούμενες κατηγορίες και τάξεις. Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή, λόγω της σημασίας του 
έργου δύναται να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως τεχνικές ικανότητες, 
παρόμοια εμπειρία, χρηματοπιστωτική ικανότητα.  

 Προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων πετρελαίου - μαζούτ 

Στο λιμάνι που πρόκειται να δημιουργηθεί η εγκατάσταση, μέχρι πρότινος ο ανεφοδιασμός 
πλοίων με πετρέλαιο πραγματοποιούνταν είτε με ανεφοδιαστικά πλοία, είτε με βυτιοφόρα 
φορτηγά, είτε μέσω χερσαίας εγκατάστασης αποθήκευσης με χρήση σωληνώσεων. 

Ανεξάρτητα με τον τρόπο ανεφοδιασμού, οι σχετικοί προμηθευτές διαχειρίζονταν είτε πλοία 
ανεφοδιασμού είτε φορτηγά είτε μία χερσαία εγκατάσταση. Η ανάπτυξη της εγκατάστασης 
ΥΦΑ, θα προσελκύσει πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμο ΥΦΑ, ειδικά στην Ελλάδα που 
δεν είναι ανεπτυγμένες οι σχετικές εγκαταστάσεις και μέχρι στιγμής είναι ένας 
αποθαρρυντικός παράγοντας για τα πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ. Επομένως, όταν 
ένα λιμάνι «συνδέσει» το όνομά του με τον ανεφοδιασμό ΥΦΑ, τα πλοία που χρησιμοποιούν 
πετρέλαιο, πιθανόν να αλλάξουν λιμάνι ανεφοδιασμού. Επίσης μπορεί να ληφθεί απόφαση, 
από τον Οργανισμό Λιμένος ή ανώτερο φορέα, για τον τερματισμό της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού με ναυτιλιακό πετρέλαιο. 

Οι υπόψη προμηθευτές ή/και πλοιοκτήτες, είναι γενικά αντίθετοι στην ανάπτυξη μίας 
εγκατάστασης ΥΦΑ, καθώς τη θεωρούν απειλή για την εργασία και τις επιχειρήσεις τους, και 
υπάρχει ο κίνδυνος απαξίωσης των επενδύσεων και του εξοπλισμού τους. Παρόλα αυτά, δεν 
είναι απίθανη κάποια συνεργασία με το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, ώστε να 
έχουν ρόλο στον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ και να συνεχίσουν την εργασία τους σε νέο 
αντικείμενο. 
 

 Πολιτικά Κόμματα - Πολιτικές Οργανώσεις 

Ειδικά σε τέτοιας κλίμακας έργα όπως η εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, τα 
πολιτικά κόμματα διαμορφώνουν απόψεις, θέσεις και προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή 
γνώμη. Οι θέσεις τους μπορεί να είναι γενικές όπως διαμορφώνονται αναφορικά με 
αναπτυξιακά σχέδια και επενδύσεις, διότι πρόκειται για μία ιδιωτική κατά βάση επένδυση ή 
μπορεί να διαμορφώνονται με βάση την περιοχή που σχεδιάζεται και τις απόψεις των 
κατοίκων. Επιπλέον πολιτικές δεσμεύσεις και πολιτικά κριτήρια, ώστε να μη χαθεί η στήριξη 
των ψηφοφόρων, διαμορφώνουν τις θέσεις των κομμάτων. Από την άλλη πλευρά, τα πιθανά 
επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα που ευνοούνται ή επηρεάζονται αρνητικά, μπορούν 
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να επηρεάσουν τις θέσεις των κομμάτων, ανάλογα τις διασυνδέσεις και επικοινωνίες που 

διαθέτει το κάθε κόμμα. 
Η ισχύς των κομμάτων καθορίζεται κυρίως από την δυνατότητα που έχουν να επηρεάζουν 

τους πολιτικά προσκείμενους πολίτες ή ψηφοφόρους, και να διαμορφώνουν σε αυτούς 
θετικές ή αρνητικές απόψεις, οι οποίες στη συνέχεια «μεταφράζονται» σε υποστηρικτική 
στάση ή διαμαρτυρίες αντίστοιχα, σε ότι αφορά την εγκατάσταση.  

 Πλοιοκτήτες 

Οι πλοιοκτήτες οι οποίοι κατέχουν πλοία μεταφοράς ΥΦΑ, θεωρούν κάθε νέα 
εγκατάσταση αποθήκευσης και ανεφοδιασμού ΥΦΑ, ως μία νέα αγορά, εν δυνάμει 
κερδοφόρα. Οι πλοιοκτήτες που κατέχουν, τόσο μεγάλου/μεσαίου μεγέθους πλοία, που 
μεταφέρουν το ΥΦΑ από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τους τερματικούς σταθμούς 
μεγάλης κλίμακας, όσο και μικρότερα πλοία και «μπάριζες», που είτε ανεφοδιάζουν πλοία με 
καύσιμο ΥΦΑ είτε το μεταφέρουν προς άλλα τερματικά ή τελικούς χρήστες, επηρεάζονται 
θετικά. Άρα κατά βάση η στάση των πλοιοκτητών απέναντι σε μία νέα εγκατάσταση, εάν όχι 
ουδέτερη, κρίνεται θετική.  

Ακόμα, οι πλοιοκτήτες που κατέχουν πλοία που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ, αντιμετωπίζουν 
θετικά τη δημιουργία κάθε νέας εγκατάστασης, δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επί 
του παρόντος εγκατάσταση ανεφοδιασμού με ΥΦΑ, ενώ και στην ευρύτερη Μεσόγειο δεν 
είναι πολλές οι εγκαταστάσεις. Έτσι τα πλοία τους, θα έχουν επιπλέον επιλογές 
ανεφοδιασμού, που μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες εκτροπές πορείας, ενώ ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των τερματικών, μπορεί να μειώσει τις τιμές του ΥΦΑ και να βελτιώσει 
τις υπηρεσίες ανεφοδιασμού. 
 

 Χώρες Παραγωγής και Εταιρείες Εμπορίας Φυσικού Αερίου  
Οι χώρες οι οποίες διαθέτουν κοιτάσματα φυσικού αερίου και εξορύσσουν αυτό, όπως και 

οι μεγάλες εταιρείες που είτε εκμεταλλεύονται κάποιο κοίτασμα και κάνουν την εξόρυξη είτε 
εμπορεύονται το φυσικό αέριο αμέσως μετά την εξόρυξη (ανάντη προμηθευτές), διατηρούν 
ενδιαφέρον για κάθε νέα εγκατάσταση σχετικά με την αγορά του ΥΦΑ.  

Η νέα εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων, είναι εν δυνάμει πελάτης και για τις δύο 
προαναφερθείσες πλευρές, ως ανάντη προμηθευτές, που έχουν ρόλο στην «χονδρική» 
αγορά ΥΦΑ και συγκεκριμένα στην τροφοδοσία της εγκατάστασης με ΥΦΑ. Από τη μία μεριά, 
οι χώρες που εξορύσσουν οι ίδιες το φυσικό αέριο και μετέπειτα το πωλούν, ενδιαφέρονται 
για τυχόν διακρατικές συμφωνίες, ή προώθηση συμφερόντων, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
επιτύχουν συμφωνίες ως ανάντη προμηθευτές ΥΦΑ. Από την άλλη μεριά, οι ανάντη 
προμηθευτές πώλησης φυσικού αερίου, ενδιαφέρονται αντίστοιχα για συμφωνίες και 
συμβόλαια πώλησης ΥΦΑ, με το διαχειριστή της εγκατάστασης. Επίσης, πιθανόν να έχουν 
ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη της εγκατάστασης, με συμμετοχή και επενδύσεις, 
εάν διατηρούν κάποιο ειδικό συμφέρον, όπως η τοποθεσία της εγκατάστασης που θα 
μπορούσε να γίνει κόμβος για τις δραστηριότητές τους. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Χώρες Παραγωγής και Εταιρείες Εμπορίας Φυσικού Αερίου δεν 
μπορούν να επηρεάσουν τυπικά την ανάπτυξη του έργου, πέραν από τυχόν κρυφών 
πολιτικών συμφερόντων και πολιτικών πιέσεων που θα μπορούσαν να ασκήσουν, ενώ εάν 
δεν υπάρχουν αυτά, διατηρούν θετική ή απλώς ουδέτερη εικόνα για το έργο. 
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 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) από τη μία πλευρά καταγράφουν και 

παρουσιάζουν τις απόψεις και τις θέσεις των πολιτών και των φορέων γύρω σχετικά με το 
έργο, ενώ από την άλλη πλευρά έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Τα 
ΜΜΕ χωρίζονται στα τοπικά, δηλαδή αυτά που έχουν εμβέλεια στην περιοχή σχεδιασμού του 
έργου, και στα εθνικής εμβέλειας, καθώς πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας και σίγουρα 
απασχολεί και τα μεγάλα ΜΜΕ. 

Αρχικά, τα ΜΜΕ προβάλλουν τις απόψεις της κοινής γνώμης και των τυπικά ή νομικά 
σχετιζόμενων φορέων με το έργο, τις πιθανές αντιπαραθέσεις ή συνέργειες. Η δύναμη των 
ΜΜΕ, έγκειται στη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τις γνώμες των πολιτών, προβάλλοντας 
συγκεκριμένες απόψεις και θέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ΜΜΕ είναι προσκείμενα σε 
συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις ή επιχειρηματικά - οικονομικά συμφέροντα, έτσι ενδέχεται οι 
θέσεις που παρουσιάζουν σχετικά με το έργο, να μην είναι αντικειμενικές αλλά να στοχεύουν, 
να ευνοήσουν αυτά τα συμφέροντα και να επηρεάσουν τη γνώμη των πολιτών. Μπορούν 
επίσης να προβάλλουν ειδήσεις, μη τεκμηριωμένες επιστημονικά ή νομικά, ώστε να 
δημιουργήσουν τις θετικές ή τις αρνητικές αντιδράσεις των πολιτών και κατοίκων, για την 
έμμεση επίτευξη του σκοπού τους. 

Τυπικά δεν μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη του έργου, όμως 
μέσω του επηρεασμού των πολιτών, έχουν τη δυνατότητα είτε να δημιουργήσουν αρνητικές 
αντιδράσεις είτε να δημιουργήσουν θετική στάση. Οι πολίτες και κάτοικοι μπορούν να 
εμπλακούν στην εξέλιξη του έργου, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Τέλος τα ΜΜΕ, δεν 
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά, τους Δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη του έργου, όμως μπορούν να προβάλλουν μία 
θετική ή στρεβλή εικόνα, αυτών των φορέων, προς την κοινή γνώμη. 
 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έχει σημαντικό ρολό και ενδιαφέρον σε ότι αφορά την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, σε όλη την Ευρώπη, εν 
προκειμένω και στην Ελλάδα. Αρχικά, πρωταρχικό ζήτημα για την ΕΕ είναι η προώθηση της 
χρήσης πιο καθαρών καυσίμων προς το περιβάλλον και η υποστήριξη του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ως προς του περιορισμούς που έχει θέσει για τις εκπομπές 
καυσαερίων. Με αυτό τον τρόπο η ΕΕ, προσβλέπει τόσο στη βελτίωση του περιβάλλοντος 
εντός των λιμένων, όσο και στις πόλεις πέριξ των λιμένων, οι οποίες δέχονται τις αντίστοιχες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
Επίσης, πέραν των περιβαλλοντικών οφελών η ΕΕ στοχεύει και στην οικονομική 

ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα των κρατών, μέσω της δημιουργίας δικτύου εγκαταστάσεων 
μικρής ή μεγάλης κλίμακας ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας και την πώληση ενός ναυτιλιακού καυσίμου που πρόκειται να έχει 
ραγδαία διάδοση τα επόμενα χρόνια. Οι ίδιες ή διαφορετικές εγκαταστάσεις, μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν για τροφοδοσία με ΥΦΑ, βιομηχανικών πελατών ή οικιακών τελικών 
χρηστών, γεγονός που η ΕΕ λαμβάνει υπόψη ως θετικό για την αύξηση χρήσης του ΥΦΑ. 

Σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς και απαιτητικούς 
κανονισμούς, όσο και οδηγίες. Κύρια ζητήματα είναι η ασφάλεια σε όλες τις φάσεις 
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διακίνησης του ΥΦΑ και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες 
πρέπει να υιοθετούνται από τα κράτη και να εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις ενός έργου.  

Η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τόσο μελέτες, όσο και κατασκευή σχετικών 
εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού ναυτιλιακού καυσίμου ΥΦΑ, ειδικότερα όταν είναι στην 
κυριότητα του Δημοσίου, αλλά και όταν αναπτύσσεται από κάποια ιδιωτική εταιρεία. Σε κάθε 
περίπτωση, ο έλεγχος και εποπτεία για την εφαρμογή των κανονισμών και οδηγιών γίνεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, καθώς τα παραπάνω υιοθετούνται μέσω νόμων. 

Γενικώς, η θέση της ΕΕ είναι θετική για την ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων. Ο ρόλος 
της όμως σχετίζεται με τη ρύθμιση και τον έλεγχο του δικτύου των εγκαταστάσεων αυτών, 
καθώς μπορεί να προκύψουν ανταγωνιστικές στρατηγικές μεταξύ χωρών και διαφωνίες, με 
τα αντίθετα αποτελέσματα από τη διάδοση του ΥΦΑ. Άρα ο ρόλος της ΕΕ αφορά, σε κάποιο 
βαθμό, τη γενική χαρτογράφηση του δικτύου που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ευρώπη, 
ώστε να αποτελεί μία οικονομικά βιώσιμη επένδυση, να προσφέρει στα πλοία πλήθος 
γεωγραφικών θέσεων ανεφοδιασμού, και να μην δημιουργούνται συγκρούσεις μεταξύ των 
κρατών, αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά. Η ισχύς της ΕΕ, είναι σημαντική σε 
περίπτωση χρηματοδότησης ή προώθησης ενός έργου για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Στην 
περίπτωση που δεν χρηματοδοτεί, δεν έχει σημαντική ισχύ, εκτός της απαραίτητης τήρησης 
των κανονισμών και οδηγιών, που απαιτεί από το φορέα του έργου και το φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. 

 

Δεν είναι αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αλλά η υπόψη εγκατάσταση πέραν από τον 
ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εγκατάσταση αποθήκευσης 
ΥΦΑ για άλλες χρήσεις. Στην Ελλάδα δεν είναι ανεπτυγμένη η χρήση ΥΦΑ στις οδικές 
μεταφορές ή στη βιομηχανία, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη έλλειψη 
εγκαταστάσεων τροφοδοσίας με ΥΦΑ. Η κατασκευή μίας εγκατάστασης που αποθηκεύει 
ΥΦΑ και μεταπωλεί σε μικρότερες εταιρείες είτε λιανικής πώλησης και διανομής ΥΦΑ είτε 
«χονδρικής» πώλησης μικρότερης κλίμακας, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τέτοιες 
δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό θα ωφελήσει, τόσο τις βιομηχανίες όσο και τις ιδιωτικές ή 
επαγγελματικές μεταφορές, με μείωση του κόστους καυσίμων και παράλληλα περιβαλλοντικά 
οφέλη. Η ενδεχόμενη ανάπτυξη επιχειρήσεων μεταπώλησης ΥΦΑ, έχει οφέλη τόσο στην 
οικονομία των περιοχών που εξυπηρετούν, όσο και στους τελικούς χρήστες αλλά και στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Οι επενδυτές σε τέτοιες δραστηριότητες, αντιμετωπίζουν θετικά την κατασκευή της 
εγκατάστασης ΥΦΑ, αφού δημιουργείται πεδίο ανάπτυξης και λειτουργίας των δικών τους 
επιχειρήσεων. Θεσμικά δεν μπορούν να επηρεάσουν με κάποιο τρόπο την ανάπτυξη της 
εγκατάστασης, απλώς σαν πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν άποψη και να 
διαμορφώσουν θέσεις, ενώ σαν επιχειρηματίες μπορούν να υποστηρίξουν την επενδυτή της 
κύριας εγκατάστασης. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα ενδιαφερόμενα μέρη, αυξάνονται 
(Εταιρίες λιανικού εμπορίου ΥΦΑ σε τελικούς χρήστες, βιομηχανίες, οικιακοί πελάτες, κλπ) 
και αλλάζουν τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες. Επειδή δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας εργασίας, αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν αναφέρονται.  
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4.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΤΩΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Στην παρούσα ενότητα, προσδιορίζονται τα βασικά ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες, οι 
ανησυχίες, οι στόχοι και οι ενέργειες ή απαιτήσεις, όλων των ενδιαφερομένων μερών που 
έχουν εντοπιστεί, σχετικά με τη δημιουργία της εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με 
ΥΦΑ. Αναφορικά με τους Θεσμικούς - Δημόσιους φορείς, προσδιορίζονται ενδιαφέροντα τα 
οποία σχετίζονται με τον αδειοδοτικό και ρυθμιστικό τομέα, κατά το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη λειτουργία, ενώ προσδιορίζονται και κάποια γενικότερα ενδιαφέροντα, 
σχετικά με τα όρια του λιμένα και τις παραχωρήσεις. Επειδή στην Ελλάδα, δεν υπάρχει 
ακόμα παρόμοια εγκατάσταση, δεν είναι σαφής και προκαθορισμένη, και ενδεχομένως κατά 
περίπτωση να αλλάζει, η μέθοδος ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου - έργου, δηλαδή 
ότι αφορά, «ποιός» είναι ο κύριος του έργου, «ποιός» ο διαχειριστής, και εάν το έργο θα 
κατασκευασθεί με παραχώρηση ή όχι. Ο βασικός προσδιορισμός των ενδιαφερόντων και 
προσδοκιών, των ενδιαφερομένων μερών που εντοπίστηκαν κυρίως μέσω της ανάλυσης 
νομοθεσίας, πραγματοποιείται μέσω της εξέτασης των αρμοδιοτήτων τους, που εντοπίζονται 
στη σχετική νομοθεσία. Τα παραπάνω απεικονίζονται στους Πίνακες 5 - 10. 

Σε ότι αφορά τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, που εντοπίστηκαν από την ανάλυση της 
αγοράς, ο προσδιορισμός των στόχων, προσδοκιών και ανησυχιών γίνεται μέσω των 
θέσεων και απόψεων που διαμορφώνουν και αναλύονται ταυτόχρονα κατά τον εντοπισμό 
τους. Ωστόσο, κατά περίπτωση, οι στόχοι, οι προσδοκίες και οι ανησυχίες ή άλλα 
ενδιαφέροντα, μπορούν να ποικίλουν, ανάλογα την τοποθεσία του έργου, την τοπική 
κοινωνία, το επιβαρυμένο φυσικό ή αισθητικό περιβάλλον και άλλους παράγοντες. Ο 
προσδιορισμός των παραπάνω, πραγματοποιείται τόσο για τη γενική περίπτωση όσο και για 

τα ελληνικά δεδομένα. Τα παραπάνω απεικονίζονται στον Πίνακα 11. 
Στον Πίνακα 5, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ενέργειες - αρμοδιότητές 

τους, σχετικά με τις άδειες αναφορικά με την αγορά του φυσικού αερίου και τα δικαιώματα 
που παρέχουν αυτές. Βασικός φορέας για τη χορήγηση αδειών και έλεγχο για την τήρηση 
των υποχρεώσεων, είναι η ΡΑΕ. Αιτούντες για άδεια (άδεια ΑΣΦΑ, άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, 
άδεια Προμήθειας) είναι συνήθως ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 
φυσικού αερίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν σκοπό την κατασκευή ή/και 
λειτουργία μίας εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. 

 

Πίνακας 5 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα σχετικά με τις άδειες στην αγορά Φυσικού Αερίου 

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

4001/2011 13 1   ΡΑΕ 

Αποφασίζει για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση και την ανάκληση των 
αδειών για την άσκηση Ενεργειακών 
Δραστηριοτήτων 

4001/2011 13 3   ΡΑΕ 

Παρακολουθεί και ελέγχει τον τρόπο 
άσκησης των δικαιωμάτων που 
παρέχονται με τις άδειες αυτές, καθώς 
και την τήρηση των υποχρεώσεων των 
κατόχων αδειών 
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4001/2011 60     
 

ΡΑΕ 

(α) Τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο 
καταχωρίζει τις άδειες που χορηγούνται 
από αυτήν                                        
(β) Τηρεί το Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
ν.4001/2011                                              
(γ) Καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
εξισορρόπησης φορτίου για την 
ασφαλή, αποτελεσματική και αξιόπιστη 
λειτουργία των Συστημάτων Φυσικού 
Αερίου (Φ.Α.)                                                      
(δ) Παρακολουθεί και ελέγχει την 
άσκηση των δραστηριοτήτων των 
διαχειριστών Συστημάτων Φ.Α.        
(ε) Παρακολουθεί την εφαρμογή 
μηχανισμών διαχείρισης της 
συμφόρησης και εγκρίνει συγκεκριμένα 
μέτρα για την άρση της συμφόρησης 
ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή 
Συστήματος Φ.Α.                                                
(στ) Παρακολουθεί και εποπτεύει τη 
λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΑΦΑ)  

4001/2011 72 1 & 2   

Εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο 
Χρηστών ΕΣΦΑ 

Έχουν δικαίωμα σύναψης με το ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ Συμβάσεων Μεταφοράς και 
Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ 
ή Χρήσης Εγκατάστασης Αποθήκευσης, 
που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα 
Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

ΦΕΚ 
451Β/2010 

4 1   ΡΑΕ 
Λαμβάνει την αίτηση για την εγγραφή 
στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ 

ΦΕΚ 
451Β/2010 

7 1   ΡΑΕ 

Αποφασίζει όταν διαπιστώνει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο, 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από 
την ημερομηνία κατά την οποία η 
αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης.  

4001/2011 74 1   
Κάτοχοι Άδειας 
ΑΣΦΑ 

Έχουν δικαίωμα κατασκευής και 
κυριότητας ή σε περίπτωση υπόγειας 
Εγκατάστασης Αποθήκευσης, δικαίωμα 
χρήσης των Ανεξάρτητων Συστημάτων 
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) 

4001/2011 74 1   ΡΑΕ 

Αποφασίζει για χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ, 
η οποία χορηγείται μόνο σε νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση που με την 
Άδεια χορηγείται δικαίωμα κατασκευής 
και κυριότητας συστημάτων μεταφοράς 
μόνο σε εταιρείες που εμπίπτουν στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ 
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4001/2011 74 7   
Κάτοχοι Άδειας 
ΑΣΦΑ 

Επιτρέπεται να του επιβάλλονται, για 
ορισμένο χρόνο, ειδικοί όροι και 
περιορισμοί, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, κατά τα προβλεπόμενα 
στον Κανονισμό Αδειών, όπως: (α) Η 
υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος 
στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή η επιβολή ειδικού 
τέλους στους Χρήστες του ΑΣΦΑ υπέρ 
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ (β) Η υποχρέωση 
καταβολής ευλόγου ανταλλάγματος από 
το ΔΕΣΦΑ ΑΕ στον κύριο του ΑΣΦΑ, 
εφόσον το ΑΣΦΑ συνεισφέρει ουσιωδώς 
στην οικονομική αποτελεσματικότητα 
του ΕΣΦΑ 

4001/2011 75 2   

Υπουργός 
Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 
Κλιματικής 
Αλλαγής 

Μπορεί να διενεργήσει δημόσιο 
διαγωνισμό για τη χορήγηση Άδειας 
ΑΣΦΑ, μετά από γνώμη της ΡΑΕ  

4001/2011 77 1   
Κάτοχοι Άδειας 
ΑΣΦΑ 

Επιτρέπεται η διαχείριση και 
εκμετάλλευση ΑΣΦΑ  

4001/2011 77 2   ΡΑΕ 

Αποφασίζει για την χορήγηση Άδειας 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Αδειών  

4001/2011 78 1   
Διαχειριστής 
ΑΣΦΑ  

Λειτουργεί, συντηρεί, εκμεταλλεύεται 
και αναπτύσσει ένα τεχνικά άρτιο, 
οικονομικά αποδοτικό και 
ολοκληρωμένο ΑΣΦΑ 

4001/2011 79 1   ΡΑΕ 

Αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του 
Διαχειριστή ΑΣΦΑ, όπου θεσπίζεται ο 
Κώδικας Διαχείρισης του ΑΣΦΑ 
σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η 
διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη 
του ΑΣΦΑ 

4001/2011 79 3   ΡΑΕ 

Αποφασίζει ύστερα από γνώμη του 
οικείου Διαχειριστή, ρυθμίζονται οι 
μεθοδολογίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές 
εγκρίσεις και οι λεπτομέρειες που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ 

4001/2011 79 4   ΡΑΕ 

Εγκρίνει για τη σύναψη συμβάσεων 
αγοράς και πώλησης Φυσικού Αερίου 
από τον Διαχειριστή ΑΣΦΑ, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

3 1   Φορέας Έργου 

Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση 
Άδειας ΑΣΦΑ (νομικά πρόσωπα που 
έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας) 
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ΦΕΚ 
3430Β/2018 

3 3   

Φορέας Έργου 
- Διαχειριστής 
Εγκατάστασης 

Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση 
Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ (δικαίωμα 
έχουν ο αιτών τη χορήγηση Άδειας 
ΑΣΦΑ ή ο κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ)  

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

3 6   Φορέας Έργου 
Έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για 
τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

4 4   Φορέας Έργου 

Με τη χορήγηση της Άδειας ΑΣΦΑ δεν 
απαλλάσσεται  από την υποχρέωση να 
λάβει άλλες απαιτούμενες άδειες ή 
εγκρίσεις που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

5 1   Φορέας Έργου 

Πρέπει να επισυνάψει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά με στην αίτησης 
χορήγησης άδειας ΑΣΦΑ ή άδειας 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ ή άδεια Προμήθειας, 
μεταξύ άλλων και την μελέτη 
σκοπιμότητας 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

4 1   ΡΑΕ 

Παραλαμβάνει την αίτηση για χορήγηση 
Άδειας. Μαζί με την αίτηση 
παραλαμβάνει και όλα τα έγγραφα και 
στοιχεία που προβλέπονται, ανάλογα με 
το είδος της Άδειας 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

6 1 & 2   ΡΑΕ 

Ελέγχει την τυπική πληρότητα της 
αίτησης  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού (ΦΕΚ 
3430Β/2018), και εφόσον είναι πλήρης 
λαμβάνει αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται 
απαράδεκτη και δε λαμβάνει αριθμό 
ειδικού πρωτοκόλλου 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

7 1   ΡΑΕ 

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών από την καταχώριση της 
αίτησης στο Μητρώο Αιτήσεων Φυσικού 
Αερίου, και σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχει δηλώσει ο αιτών, δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της περίληψη των 

βασικών στοιχείων της αίτησης, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

7 2   ΡΑΕ 

Στις περιπτώσεις αιτήσεων για Άδεια 
ΑΣΦΑ, Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ, 
αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο της 
ανωτέρω δημοσίευσης στους 
αντίστοιχους Δήμους στους οποίους 
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο 
αιτών μέσω κατασκευής έργου ή 
υποδομών ή διαχείρισης αυτών 
προκειμένου να μεριμνήσουν για την 
ενημέρωση των δημοτών τους. 
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ΦΕΚ 
3430Β/2018 

8 1   
Έχοντες έννομο 
συμφέρον 

Δύνανται, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη δημοσίευση της αίτησης στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ να υποβάλουν 
ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με 
την υποβληθείσα αίτηση, οι οποίες 
συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία 
έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν 
τους ισχυρισμούς του 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

9 1   ΡΑΕ 

Αξιολογεί την αίτηση σύμφωνα με τα 
γενικά και ειδικά κριτήρια των άρθρων 

11 και 12 αντίστοιχα του Κανονισμού 
ΦΕΚ,  μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων  

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

13 1 & 3   ΡΑΕ 

Αποφασίζει για κάθε αίτηση εντός 
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από 
την ημερομηνία κατά την οποία η 
αίτηση θεωρήθηκε τυπικά πλήρης. Η 
έγκριση της αίτησης ενέχει τη θέση 
Άδειας 

ΦΕΚ 
3430Β/2018 

10 1   Υπουργός ΠΕΚΑ 

Αποφασίζει για τη διενέργεια 
διαγωνισμού στις αναφερόμενες στο 
παρόν άρθρο περιπτώσεις, μετά από 
γνώμη της ΡΑΕ 

 

Στον Πίνακα 6, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ενέργειες - αρμοδιότητές τους 
και οι διαδικασίες, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου, στην προκειμένη 
περίπτωση του έργου κατασκευής της εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. 
Πρόκειται για βασικές τις διαδικασίες του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και της Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου ανάλογα την κατηγορία του έργου η 
αδειοδοτούσα αρχή είναι είτε το ΥΠΕΚΑ είτε η Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Βέβαια 
όπως φαίνεται και στον πίνακα, είναι αρκετοί οι φορείς που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.  

Πίνακας 6 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα σχετικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

ΠΠΠΑ           

4014/2011 2 2   Φορέας Έργου 

Ζητά γνωμοδότηση από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή με την υποβολή 
φακέλου Προκαταρκτικού 

Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) 

4014/2011 3 1   ΥΠΕΚΑ 

Είναι η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
για την αδειοδότηση των έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 
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4014/2011 4 1   

Οικεία 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Είναι η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
για την αδειοδότηση των έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 

4014/2011 3 2α αα Φορέας Έργου 

Υποβάλλει το φάκελο ΠΠΠΑ με 
συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια 
τεκμηρίωσης 

4014/2011 3 2α ββ ΥΠΕΚΑ 
Ελέγχει την τυπική πληρότητα φακέλου 
ΠΠΠΑ 

4014/2011 3 2α γγ Φορέας Έργου 

Αποστέλλει το φάκελο του ΠΠΠΑ προς 
τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης 
για γνωμοδότηση 

4014/2011 3 2α στστ ΥΠΕΚΑ 
Συντάσσει τη θετική γνωμοδότηση 
ΠΠΠΑ (ή αρνητική) 

4014/2011 3 2α ζζ 

Γενικός 
Διευθυντή 
Περιβάλλοντος - 
ΥΠΕΚΑ 

Υπογράφει τη θετική γνωμοδότηση 
ΠΠΠΑ ή την αρνητική απόφαση 

4150/2013 44 7   

Επιτροπή 
Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης 
Λιμένων (ΕΣΑΛ) 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή του 
ΠΠΠΑ για  την αδειοδότηση των 
Λιμενικών Έργων, κατηγορίας Α1 και Α2 

ΜΠΕ           

4014/2011 
3          

11 

2β                                   
9 

αα                      
_            

Φορέας έργου 

Υποβάλλει το φάκελο της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
και το φάκελο με συνοδευτικά έγγραφα 
και τα σχέδια τεκμηρίωσης (Η Ειδική 
Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α 
εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ) 

4014/2011 3 2β ββ ΥΠΕΚΑ 
Ελέγχει την τυπική πληρότητα του 
φακέλου ΜΠΕ, για έργα κατηγορίας Α1 

4014/2011 4 3 β 

Οικεία 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Ελέγχει την τυπική πληρότητα του 
φακέλου ΜΠΕ, για έργα κατηγορίας Α2 

4014/2011 3 2β γγ Φορέας Έργου 

Αποστέλλει το φάκελο ΜΠΕ προς τις 
υπηρεσίες και τους φορείς Διοίκησης 
για γνωμοδότηση 

4150/2013 44 7   ΕΣΑΛ 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή της ΜΠΕ 
για  την αδειοδότηση των Λιμενικών 
Έργων, κατηγορίας Α1 και Α2 

4150/2013 44 8   ΕΣΑΛ 

Γνωμοδοτεί και υποκαθιστά τις 
γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων 
υπηρεσιών που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 

και στα άρθρα 3 και 4 του Ν.4014/2011, 

όπως ισχύουν, για τη συλλογή 
γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων 
υπηρεσιών και φορέων διοίκησης κατά 
τη διαδικασία του ΠΠΠΑ ή της ΜΠΕ 
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4014/2011 2 4   

Υπουργείο 
Πολιτισμού και 
Τουρισμού 

Γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν η περιοχή 
όπου χωροθετείται το έργο ή η 
δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, γι αυτό αποστέλλεται 
αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΕ 

4014/2011 2 5   Δασική Υπηρεσία 

Γνωμοδοτεί μόνο για έργα τα οποία 
χωροθετούνται σε εκτάσεις εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 

ΑΕΠΟ           

4014/2011 3 2β στστ ΥΠΕΚΑ 

Συντάσσει Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή 
απόφασης απόρριψης, για έργα 
κατηγορίας Α1  

4014/2011 4 3 στ 

Οικεία 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Συντάσσει ΑΕΠΟ ή απόφασης 
απόρριψης, για έργα κατηγορίας Α2 

4014/2011 20 3 β ΥΠΕΚΑ 

Προβαίνει σε προληπτικές 
επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για 
έργα κατηγορίας Α1  

4014/2011 20 3 β 

Οικεία 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Προβαίνει σε προληπτικές 
επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για 
έργα κατηγορίας Α2 

4014/2011 20 3 γ 

Αρμόδιες 
υπηρεσίες των 
Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων και 
των Περιφερειών 

Επιθεωρήσεις σε έργα και 
δραστηριότητες της χωρικής 
αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της 
κατηγορίας του έργου ή της 
δραστηριότητας 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ         

4014/2011 3 3   

Διεύθυνσης 
Χωροταξίας του 
ΥΠΕΚΑ 

Γνωμοδοτεί για το σύνολο των έργων 
και δραστηριοτήτων  

4014/2011 3 5   

Υπουργός ΠΕΚΑ ή 
Γενικός 
Γραμματέας του 
ΥΠΕΚΑ 

Δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), για έργα 
κατηγορίας Α1  

4014/2011 
9          

13 

2            

1γ 
  

Κεντρικό 
Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης 
(ΚΕΣΠΑ) (ανήκει 
στο ΥΠΕΚΑ) 

Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη για 
έκδοση ΑΕΠΟ, για έργα ή 
δραστηριότητες κατηγορίας Α, 
Επιπλέον, γνωμοδοτεί σε περίπτωση 
παράλειψης ή έκδοσης 

αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί 
οποιουδήποτε άλλου ζητήματος 

σχετικού με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων 
της υποκατηγορίας Α1  
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4014/2011 14 2   

Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης 
(ΔΙΠΑ) (ανήκει 
στο ΥΠΕΚΑ) 

Εποπτεύει, αξιολογεί, επεξεργάζεται και 
εισηγείται ως προς την έγκριση 
περιβαλλοντικών μελετών της 
υποκατηγορίας A1 

4014/2011 4 7   

Γενικός 
Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 

Δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), για έργα 
κατηγορίας Α2 

4014/2011 13 2 δ 

Περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης 
(ΠΕΣΠΑ) (ανήκει 
στην 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση) 

Γνωμοδοτεί σε περίπτωση παράλειψης 
ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου 
ζητήματος σχετικού με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 

4014/2011 3 2β ζζ ΥΠΕΚΑ 
Εκδίδει ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, 
για έργα κατηγορίας Α1  

4014/2011 4 3 ζ 

Οικεία 
Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

Εκδίδει ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, 
για έργα κατηγορίας Α2 

4014/2011 19 1α   

Οι δημόσιες 
αρχές της παρ. 2 
του άρθρου 2 

της κ.υ.α. υπ’ 
αριθμ. Η.Π. 
11764/653/2006 

(Β΄ 327) 

Γνωμοδοτούν για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση 

4014/2011 19 1β   

Περιφέρεια 
μέσω του 
Περιφερειακού 
Συμβουλίου 

Γνωμοδοτεί, λαμβάνοντας υπόψη 

απόψεις των οργάνων που 
διατυπώνονται στον Ν.3852/2010, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου 
Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής 
Κοινότητας, το ενδιαφερόμενο κοινό 
και το κοινό 

4014/2011 19 2   

Κοινό (ένα ή 
περισσότερα 
φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, καθώς 
και οι φορείς 
(ενώσεις, 
οργανώσεις ή 
ομάδες αυτών)) 

Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 

4014/2011 19 3   

Ενδιαφερόμενο 
κοινό (το κοινό 
που θίγεται ή 
διακυβεύονται 
έννομα 
συμφέροντα και 
οι ΜΚΟ) 

Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 
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4014/2011 19 4   Οικείος Δήμος Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 

 

Στον Πίνακα 7 παρακάτω, αποτυπώνεται μία γενικότερη εικόνα, σχετικά με τη σύνταξη του 
Master Plan, τον καθορισμό των ορίων του λιμένα και τον τομέα των παραχωρήσεων, 
παρουσιάζοντας με τα εμπλεκόμενα μέρη και τις ενέργειες τους. Είναι πιθανό για την 
κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης ανεφοδιασμού με ΥΦΑ, να είναι αναγκαία η 
ανασύνταξη του Master Plan του λιμένος και ενδεχομένως ο καθορισμός νέων ορίων λιμένα 
και ο καθορισμός νέων όρων σχετικά με τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας. Επίσης 
στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ενέργειές τους, 
σχετικά με τις παραχωρήσεις ενός τμήματος έκτασης ή εγκατάστασης - υποδομής ενός 
λιμένα. Οι παραχωρήσεις σχετίζονται εν μέρει, με την κατασκευή ή/και λειτουργία της 
εγκατάστασης. Πέραν των κύριων φορέων που αποφασίζουν για τα παραπάνω, αναφορικά 
με αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν γνωμοδοτήσεις αρκετών φορέων.  

Πίνακας 7 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα σχετικά με το Master Plan του λιμένα και τις  

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

MASTER PLAN         

4150/2013 46 3   
Οργανισμός 
Λιμένος 

Συντάσσει Master Plan και υποβάλλει 
αίτηση στην ΕΣΑΛ για εκτέλεση νέου 
έργου  

4150/2013 46 3   ΕΣΑΛ 

Αποφασίζει για την ένταξη ενός 
λιμενικού έργου στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης 
του λιμένα (Master Plan), ώστε να 
είναι δυνατή η εκτέλεση του  

2932/2001 18 6   

Γενική Γραμματεία 
Λιμένων και 
Λιμενικής 
Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) 

Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή 
των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) 
των λιμένων που ενέκρινε η ΕΣΑΛ 

4150/2013 44 4  ΕΣΑΛ 

Καθορίζει τις χρήσεις γης και τους 
όρους δόμησης, μετά από πρόταση 
του οικείου φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένος, εάν δεν έχουν 
συνταχθεί αναπτυξιακά προγράμματα 
και μελέτες διαχείρισης (Master Plan) 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ - 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

    

2971/2001 3 1   
Επιτροπή για τον 
καθορισμό ορίων 

Η συγκρότηση της αποφασίζεται από 
τον Υπουργό Οικονομικών 

2971/2001 4 3   
Επιτροπή για τον 
καθορισμό ορίων 

Χαράζει τις οριογραμμές, συντάσσει 
έκθεση και σχετικό διάγραμμα 

2971/2001 5 3   
Επιτροπή για τον 
καθορισμό ορίων 

Καθορίζει τις οριογραμμές του 
αιγιαλού, της παραλίας και του 
παλαιού αιγιαλού  
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2971/2001 5 5   

Υπουργός 
Οικονομικών με 
σύμφωνη γνώμη 
του ΓΕΝ 

Επικυρώνει τη σχετική έκθεση και το 
διάγραμμα 

2971/2001 8 1   
Επιτροπή για τον 
καθορισμό ορίων 

Απαιτείται να γίνει, με ποινή 
ακυρότητας των πράξεων που 
αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν 
μέχρι εκατό (100) μέτρα από την 
ακτογραμμή, ο καθορισμός του 
αιγιαλού και της παραλίας στην 
περιοχή 

2971/2001 14 1   
Υπουργός 
Οικονομικών 

Αποφασίζει για παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, συνεχόμενου ή 
παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή 
του πυθμένα, για την εκτέλεση έργων 
που εξυπηρετούν βιομηχανικούς 
σκοπούς   

2971/2001 14 2 α 
Ενδιαφερόμενος 
Παραχωρησιούχος 

Υποβάλλει αίτηση προς την αρμόδια 
Κτηματική Υπηρεσία 

2971/2001 14 2 β 
Κτηματική 
Υπηρεσία 

Διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία ενός 
(1) μηνός το σχετικό φάκελο στους 
παρακάτω αναφερόμενους για να 
διατυπώσουν μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών τη γνώμη τους, κατά 
τις αρμοδιότητες καθενός για την 
εκτέλεση των έργων 

2971/2001 14 2 β 

ΥΠΕΚΑ, Διεύθυνση 
Χωροταξίας και 
Διεύθυνση 
Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού ή  
Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας της 
Περιφέρειας 

Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β ΓΕΝ Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β 

Υπουργείο 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β 

Νομαρχιακή 
Επιτροπή 
Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος 

Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β 
Υπουργείο 
Πολιτισμού 

Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β Ε.Ο.Τ Γνωμοδοτεί 

2971/2001 14 2 β 

Δημοτικό 
Συμβούλιο του 
οικείου Ο.Τ.Α. 

Γνωμοδοτεί 
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2971/2001 14 2 β 
Υπουργείο 

Ανάπτυξης 

Γνωμοδοτεί, όταν πρόκειται για 
παραχώρηση αιγιαλού σε 
βιομηχανικές μονάδες, εγκαταστάσεις 
πετρελαιοειδών, κ.α. 

2971/2001 14 2 β 
Υπουργείο 
Αιγαίου  

Γνωμοδοτεί, για περιοχές 
αρμοδιότητάς του 

2971/2001 14 2 γ 
Κτηματική 
Υπηρεσία 

Λαμβάνει την εγκεκριμένη ΜΠΕ, μαζί 
με τις παραπάνω γνωμοδοτήσεις 

2971/2001 22 1   Ελληνικό Δημόσιο 

Έχει στην κυριότητά του, τους χώρους 
και όλα εν γένει τα κτήματα, που 
περιλαμβάνονται στη ζώνη λιμένα 
είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα  

4150/2013 47 4   Ελληνικό Δημόσιο 

Διατηρεί σε κάθε περίπτωση το 
αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας επί 
του λιμένος και των λιμενικών ζωνών 

2971/2001 22 1   

Φορέας διοίκησης 
και 
εκμετάλλευσης 
λιμένα 

Κατέχει το δικαίωμα για χρήση και η 
εκμετάλλευση των χώρων και των 
κτημάτων 

2971/2001 24 1   

Φορέας διοίκησης 
και 
εκμετάλλευσης 
λιμένα 

Εγκρίνει, να παραχωρεί, με 
αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, τη χρήση χώρων που 
βρίσκονται μέσα στη ζώνη λιμένα 

2971/2001 24 1   

ΓΕΝ, Υπουργείο 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας και 
Γενικός 
Γραμματέας 
Περιφέρειας  

Δίνουν σύμφωνη γνώμη για την 
παραπάνω παραχώρηση 

2971/2001 24 1   
Υπουργείο 
Ανάπτυξης 

Δίνει σύμφωνη γνώμη για 
παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα 
σε βιομηχανικές μονάδες, 
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, κ.α. 

3153/2003 33     

Φορέας διοίκησης 
και 
εκμετάλλευσης 
λιμένα 

Με απόφαση του, εκδίδεται ο 
καθορισμός του ορίου της χερσαίας 
και θαλάσσιας ζώνης λιμένα 

3153/2003 33     

Υπουργείο 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας, 
Οικονομίας και 
Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, 
Πολιτισμού, ΓΕΝ 
και Γενική 
Διεύθυνση Αλιείας 
του Υπουργείου 
Γεωργίας 

Δίνουν σύμφωνη γνώμη για τον 
καθορισμό των ορίων χερσαίας και 
θαλάσσιας ζώνης λιμένα 
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3153/2003 34 1   

Υπουργείο 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Απαιτείται προηγούμενη έγκριση για 
παραχωρήσεις που συνοδεύονται από 
οποιοδήποτε έργο μόνιμης φύσης πριν 
την υλοποίηση της παραχώρησης  

3153/2003 34 1   

Φορέας διοίκησης 
και 
εκμετάλλευσης 
λιμένα 

Εγκρίνει παραχωρήσεις που 
συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο 
μόνιμης φύσης  

4150/2013 46 6   Παραχωρησιούχος 

Νομιμοποιείται να υποβάλλει ο ίδιος 
την αίτηση έκδοσης της άδειας 
εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, για έργα που 
εκτελούνται με παραχώρηση, εφόσον 
τούτο προβλέπεται στη σχετική 
σύμβαση 

 

Στον Πίνακα 8, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ενέργειες - διαδικασίες, 
σχετικά με την κατασκευή ενός έργου εντός της ζώνης του λιμένα, στην προκειμένη 
περίπτωση του έργου της εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ. Σημαντική ευθύνη 
για την κατασκευή και τήρηση των απαιτούμενων κανονισμών και οδηγιών, διατηρεί ο 
φορέας - κύριος του έργου, ενώ σαν εποπτικοί φορείς η ΕΣΑΛ και ΓΓΛΛΠ, έχουν σημαντικό 
ρόλο. Βέβαια για τα πολεοδομικά και τα τεχνικά ζητήματα, όπως σε κάθε κατασκευαστικό 
έργο, έχει ευθύνη η αρμόδια υπηρεσία δόμησης, η οποία δεν αναφέρεται σαν ενδιαφερόμενο 
μέρος, καθώς σχετίζεται με τα πιο ειδικά και πρακτικά ζητήματα της κατασκευής. Όπως έχει 
προαναφερθεί, επειδή παρόμοια εγκατάσταση δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν είναι σαφής ο 
τρόπος ανάπτυξης του έργου, δηλαδή εάν ο κύριος του έργου θα είναι ο Οργανισμός Λιμένος 
Α.Ε. ή η Ιδιωτική Εταιρεία  - Κάτοχος Άδειας ΑΣΦΑ. 

 

Πίνακας 8 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα σχετικά με την κατασκευή του έργου 

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

4150/2013 44 4 γ ΕΣΑΛ 
Kαθορίζει τις προδιαγραφές εκτέλεσης 
λιμενικών έργων 

4150/2013 44 4 δ ΕΣΑΛ 
Παρακολουθεί την εκτέλεση των 
λιμενικών έργων 

4150/2013 46 4 α 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 
του φορέα 
διοίκησης και 
εκμετάλλευσης 

Αποφασίζει για την εκτέλεση των έργων 
που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης 
λιμένος (Master Plan) 

4150/2013 46 4 β ΕΣΑΛ 

Ελέγχει τη συμβατότητα των τεχνικών 
μελετών με τα εγκεκριμένο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης 
(Master Plan) 

4150/2013 46 4 δ 

Υπουργός 
Ναυτιλίας και 
Αιγαίου 

Λαμβάνει απόφαση η οποία επέχει θέση 
άδειας κατασκευής του έργου 
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4150/2013 46 4 ε Λιμενική Αρχή 
Λαμβάνει κοινοποίηση της ανωτέρω 
απόφασης 

4150/2013 46 7   ΓΓΛΛΠ 

Εποπτεύει τα έργα που εκτελούνται σε 
Οργανισμούς Λιμένος ΑΕ, στην περίπτωση 
κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση, την επίβλεψη και εποπτεία 
εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος 

4150/2013 47 3α   

Φορέας 
διοίκησης και 
εκμετάλλευσης 
του λιμένα 

Ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή, για τα 
έργα των λιμένων που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των φορέων του ν. 
2932/2001 

3153/2003 44 1   
Οργανισμοί 
Λιμένος Α.Ε.  

Έχουν την ευθύνη κατασκευής, με 
Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους 
Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊστάμενη 
Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, όλων 
των λιμενικών έργων και έργων υποδομής 
και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, εφόσον 
ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πλέον της 
δαπάνης Φ.Π.Α.. 

3153/2003 44 1   

Υπουργείο 
Εμπορικής 
Ναυτιλίας 

Ύστερα από απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, τα λιμενικά έργα 
και έργα υποδομής και επιδομής εντός 
ζώνης λιμένα, μη Εθνικού Επιπέδου, 
προϋπολογισμού άνω των 3.000.000 
ευρώ, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, 
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, της Περιφέρειας ή της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

ΦΕΚ 
464Β/2010 

23 1 1 

Κάτοχος 
Άδειας ΑΣΦΑ - 
Φορέας Έργου 

Οφείλει να ολοκληρώσει την κατασκευή 
του έργου σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής που 
περιλαμβάνεται στην Άδεια 

ΦΕΚ 
464Β/2010 

23 1 2 

Κάτοχος 
Άδειας ΑΣΦΑ - 
Φορέας Έργου 

Οφείλει να ενημερώνει ανά εξάμηνο τη 
ΡΑΕ για την πρόοδο του έργου ιδίως σε 
σχέση με τις εργασίες κατασκευής αυτού, 
τη λήψη των λοιπών εγκρίσεων και 
αδειών που τυχόν απαιτούνται καθώς και 
την ανάπτυξη Συστημάτων Φ.Α. και 
διασυνδέσεων ανάντη και κατάντη του 
ΑΣΦΑ 

ΦΕΚ 
464Β/2010 

23 1 3 

Κάτοχος 
Άδειας ΑΣΦΑ - 
Φορέας Έργου 

Γνωστοποιεί  στη ΡΑΕ, σε περίπτωση που 
προβλέπεται καθυστέρηση στην 
κατασκευή του έργου σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε για τη 
χορήγηση της άδειας 
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ΦΕΚ 
464Β/2010 

23 2   

Κάτοχος 
Άδειας ΑΣΦΑ - 
Φορέας Έργου 

Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και 
εφαρμόζει τεχνικούς κανόνες και 
προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα του ΑΣΦΑ με το 
ΕΣΦΑ, άλλα ΑΣΦΑ ή Δίκτυα Διανομής  

 

Στον Πίνακα 9, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ενέργειες - εγκρίσεις και οι 
απαιτήσεις τους, σχετικά με την εγκατάσταση δραστηριότητας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή για την 

εγκατάσταση της δραστηριότητας, όπως αυτή αποτελείται από τους αντίστοιχους φορείς 
σύμφωνα με τον ν.3982/2011 και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, έχει σημαντικό ρόλο 
και ουσιαστικά είναι ο αρμόδιος φορέας που λαμβάνει αποφάσεις για τη σχετική άδεια, πέραν 
των γνωμοδοτήσεων άλλων φορέων. Για την τήρηση των απαιτούμενων τυπικών και ειδικών 
όρων και για τη διαδικασία λήψης της άδειας, υπεύθυνος είναι ο φορέας εκμετάλλευσης και 
λειτουργίας της εγκατάστασης. 

  

Πίνακας 9 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα σχετικά με την εγκατάσταση δραστηριότητας 

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

ΦΕΚ 
2604Β/2014 

2     ----- 

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
πετρελαίου, υγρών καυσίμων και 
χημικών προϊόντων, κατατάσσονται 
αναλόγως της αποθηκευτικής 
ικανότητας σε χαμηλής, μέσης ή 
υψηλής όχλησης (α/α 280) 

3982/2011 19 3   

Αδειοδοτούσα 
Αρχή - Η 
Διεύθυνση 
Ανάπτυξης της 
οικείας 
Περιφερειακής 
Ενότητας , η 
Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και 
Συντονισμού του 
Υπουργείου 
Οικονομικών, τα 
κατά τόπον 
αρμόδια 
Επιμελητήρια 
και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο 
Ελλάδας  

Για χαμηλής όχλησης εγκαταστάσεις, 
χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την 
προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και μέσα σε 15 
ημέρες διενεργεί επιθεώρηση 

3982/2011 19 4   
Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Για μέσης όχλησης εγκαταστάσεις, 
χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα 
από επιθεώρηση 

3982/2011 19 5   
Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Για υψηλής όχλησης εγκαταστάσεις, 
χορηγεί άδεια εγκατάστασης ύστερα 
από επιθεώρηση 
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ΦΕΚ 
158Β/2012 

10 1   
Αδειοδοτούσα 
Αρχή 

Διενεργεί επιθεωρήσεις:  
α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
19 παρ. 1−5 του Ν. 3982/2011 

β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου 
προγράμματος 

γ) μετά από έγγραφη επώνυμη 
καταγγελία 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

25 1   ΥΠΕΚΑ 

Είναι η αρμόδια αρχή για τον 
Καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων 

για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της 
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2012/18/ΕΕ 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 1   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 2   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποχρεούται να αποδεικνύει κάθε 
στιγμή στην αρχή που είναι αρμόδια 
για τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή 
ελέγχων ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα που προβλέπονται  

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 3   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υπεύθυνος για την κατάταξη της 
εγκατάστασης ως ανώτερης ή 
κατώτερης βαθμίδας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αντίστοιχες ποσότητες των 
επικίνδυνων ουσιών 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 4   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτή 
ορίζεται στην παράγραφο 21 του 
άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία 
δηλώνει:  
α) τις ποσότητες των επικίνδυνων 
ουσιών και των μειγμάτων και β) αν η 
εγκατάσταση ανήκει ανώτερη βαθμίδα 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 5   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε κάθε 
περίπτωση μεταβολής της ταξινόμησης 
των επικίνδυνων ουσιών, για την 
ταξινόμηση σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως 
ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στην 
Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών 
και Χημικών Προϊόντων του Γενικού 
Χημείου του Κράτους και στην οικεία 
Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία, 
επικαιροποιημένο κατάλογο με τη νέα 
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ταξινόμηση 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

5 Β   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Μπορεί να αιτηθεί στην Διεύθυνση 

ενεργειακών, βιομηχανικών και 
χημικών προϊόντων του γενικού 

χημείου του κράτους ή/και στην οικεία 

περιφερειακή χημική υπηρεσία 
γνωμοδότηση 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 1   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποβάλλει φάκελο κοινοποίησης στην 
αδειοδότουσα αρχή  

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 2 2.1 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποβάλλει φάκελο κοινοποίησης: για 
νέες εγκαταστάσεις, μαζί με την αίτηση 
ή/και τα προαπαιτούμενα για τη 
χορήγηση ή τροποποίηση της άδειας 
εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, 
της άδειας λειτουργίας ή της άδειας 
εκμετάλλευσης, πριν από την έναρξη 
της κατασκευής ή λειτουργίας της 
εγκατάστασης, ή πριν από την 
υλοποίηση των τροποποιήσεων που θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του 
καταλόγου επικίνδυνων ουσιών 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 2 2.2 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Παραδίδει μαζί με τον φάκελο 

κοινοποίησης και την μελέτη 
ασφαλείας (για εγκαταστάσεις 

ανώτερης βαθμίδας) 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 3 3.1 
Αδειοδοτούσα 
αρχή  

Ελέγχει τυπικά αν στο φάκελο 
Κοινοποίησης περιλαμβάνονται τα 
απαραίτητα στοιχεία  

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 3 3.5 
Αδειοδοτούσα 
αρχή  

Θεωρεί το φάκελο κοινοποίησης, πριν 
την έκδοση της άδειας λειτουργιάς της 
εγκατάστασης ή άδειας εκμετάλλευσης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 3 3.6 
Αδειοδοτούσα 
αρχή  

Επιβάλλει όρους, μέτρα και 
περιορισμούς που τυχόν έχουν 
προκύψει από τις γνωμοδοτήσεις των 
συναρμόδιων αρχών 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 4   

Οικείο 
περιφερειακό 
Συμβούλιο 

Κάνει ενημέρωση του κοινού, από το 
θεωρημένο φάκελο κοινοποίησης τα 
στοιχεία β, γ και ι της παραγράφου 1 
του ΦΕΚ 354Β/2016 
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ΦΕΚ 
354Β/2016 

6 6   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποχρεούται να ενημερώνει εκ των 
προτέρων την αδειοδοτούσα αρχή και 
να προβαίνει σε επικαιροποίηση/ 
αναθεώρηση του φακέλου 
Κοινοποίησης σε περιπτώσεις 

ουσιαστικής μεταβολής των ποσοτήτων 

των ουσιών 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

7 1   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Καταρτίζει υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως 
αν πρόκειται για εγκατάσταση 
ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, 
Έκθεση στην οποία αναφέρεται η 
οικεία Πολιτική Πρόληψης 

Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) καθώς 
και οι όροι και οι μέθοδοι διασφάλισης 
της ορθής εφαρμογής της 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

7 2   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή 
την ΕΠΠΜΑ μαζί με το φάκελο 
κοινοποίησης  

ΦΕΚ 
354Β/2016 

7 4   
Αδειοδοτούσα 
αρχή 

Διαβιβάζει την ΕΠΠΜΑ στις 
συναρμόδιες αρχές, μαζί με τον 
φάκελο Κοινοποίησης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

8 3 α 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Ανταλλάσσει με άλλους φορείς 
εκμετάλλευσης, μέσω της 
αδειοδοτούσας κατάλληλες 
πληροφορίες 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

8 3 β 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Συνεργάζεται με την αδειοδοτούσα 
αρχή, το/α οικείο/α Περιφερειακό/α 
Συμβούλιο/α και την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας για την ενημέρωση του 
κοινού 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

8 3   
Αδειοδοτουσα 
αρχή 

Ενημερώνει τις συναρμόδιες αρχές για 
τις ανωτέρω δράσεις που 
προβλέπονται  

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Α 1   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αδειοδοτούσα αρχή, μαζί με την 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, ανανέωσης ή 
τροποποίησης της άδειας αυτής, 
άδειας λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή 
άλλης σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
Μελέτη Ασφαλείας (για ανώτερη 

βαθμίδα) 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Α 5   
Αδειοδοτούσα 
αρχή  

Ελέγχει τυπικά αν στη Μελέτη 
Ασφαλείας περιλαμβάνονται τα 
απαραίτητα στοιχεία 
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ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Β 2   

Συναρμόδιες  

αρχές:              

(α) Γενική Δ/νση 
Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ, β) Γενική 
Γραμματεία 

Βιομηχανίας του 
Υπουργείου 
Οικονομίας, 
Ανάπτυξης 

και Τουρισμού 
(ΥΠΟΙΑΤ)           
γ) Υπουργείο 
Εργασίας και 
αρμόδιο Σώμα 
Επιθεώρησης 

Εργασίας 
(Σ.Ε.Π.Ε.),          
δ) Υπουργείο 
Υγείας και         
ε) οικεία 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία.  

Ελέγχουν και αποστέλλουν τις σχετικές 

γνωμοδοτήσεις στην αδειοδοτούσα 
αρχή 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Β 2 α 

Γενική 
Γραμματεία 
Βιομηχανίας του 
ΥΠΟΙΑΤ 

Αξιολογεί το περιεχόμενο της Μελέτης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Β 2 β 

Οικεία 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία 

Αξιολογεί το περιεχόμενο της Μελέτης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Γ 1.1   
Συναρμόδιες  

αρχές 

Εάν κάποια από τις συναρμόδιες αρχές 
έχει διατυπώσει αρνητική 
γνωμοδότηση στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς της, δεν γίνεται 
καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας 
οπότε η εγκατάσταση δεν μπορεί να 
λειτουργήσει 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Γ 3 α 
Αδειοδοτούσα 
αρχή 

Η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας 
και η διενέργεια σχετικού ελέγχου, για 
τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης α 
(νέες εγκαταστάσεις) καθώς και τις 
εγκαταστάσεις της περίπτωσης γ 
(άλλες εγκαταστάσεις), εφόσον ο 
έλεγχος αυτός προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία, αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
άδειας λειτουργίας τους 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Γ 5 α 

Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής 
Προστασίας 

Ενημέρωση και πληροφόρηση του 
κοινού 
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ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Γ 5 α 

Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής 
Προστασίας 

Κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου 
έκτακτης ανάγκης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

9Δ 1   
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Επανεξετάζει περιοδικά και, όταν 
χρειάζεται, επικαιροποιεί την Μελέτη 
Ασφαλείας, τουλάχιστον ανά πενταετία 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

11 1 α 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται μέσα στην εγκατάσταση 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

11 1 β 
Φορέας 
εκμετάλλευσης 

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, 
ώστε αυτή να είναι σε θέση να 
καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης 

ΦΕΚ 
354Β/2016 

13 7 α & β 
Αδειοδοτούσα 
αρχή 

Θέτει στη διάθεση του κοινού μετά 
από σχετικό αίτημα:   α) τον 
θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης και 
β) τη Μελέτη Ασφαλείας 

 

Στον Πίνακα 10, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ενέργειες και οι ευθύνες τους, 
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η Λιμενική Αρχή, όπως σε κάθε λειτουργία εντός 
λιμένα, είναι υπεύθυνη για ελέγχους για την τήρηση των απαιτούμενων όρων και νόμων. Οι 
πρακτικά υπεύθυνοι για τον ανεφοδιασμό του πλοίου με ΥΦΑ, εξαρτώνται από τη μέθοδο 
ανεφοδιασμού και μπορεί να αλλάζουν κατά περίπτωση τόσο από την πλευρά του πλοίου 
όσο και από την πλευρά της εγκατάστασης. 

 

Πίνακας 10 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 

Νόμος Άρθρο Παραγ. Υποπαρ. Ενδιαφερόμενο 
Μέρος 

Αρμοδιότητες  -  Τι απαιτεί / εγκρίνει 

ΠΔ64/2019 3 2   Λιμενική Αρχή 

Διενεργεί ελέγχους στα Πλοία που 
ανεφοδιάζονται με ΥΦΑ στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της 

ΠΔ64/2019 3 3   

Λιμενική Αρχή 
σε συνεργασία 
με το Φορέα 
διαχείρισης του 
λιμένα ή της 
εγκατάστασης 

Καθορίζουν με αποφάσεις τους, τις τυχόν 
πρόσθετες λεπτομέρειες και 
περιορισμούς που συνδέονται με τη 

διενέργεια Ανεφοδιασμού Πλοίου με 
ΥΦΑ 

ΠΔ64/2019 3 4   

Φορέας 
διοίκησης και 
εκμετάλλευσης 
του λιμένα 

Καθορίζει την περιοχή του λιμένα όπου 
επιτρέπεται ο Ανεφοδιασμός Πλοίου με 
ΥΦΑ 
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ΠΔ64/2019 2 17   

Πλοίαρχος ή το 
εντεταλμένο 
από αυτόν 
πρόσωπο του 

Πλοίου 
Ανεφοδιασμού, 
το εντεταλμένο 
πρόσωπο της 
Εγκατάστασης 
Ανεφοδιασμού, 
ή ο οδηγός του 
Βυτιοφόρου 
Οχήματος 

Είναι ο Υπεύθυνος Παράδοσης ΥΦΑ - 
Ανάλογα με τον τρόπο Ανεφοδιασμού 
του πλοίου με ΥΦΑ 

ΠΔ64/2019 2 18   

Πλοίαρχος ή το 
εντεταλμένο 
από αυτόν 
μέλος του 
πληρώματος 
του 

πλοίου που 
παραλαμβάνει 
ΥΦΑ 

Υπεύθυνος Παραλαβής ΥΦΑ 

ΠΔ64/2019 5 4   Πλοίαρχος 

Είναι υπεύθυνος για την παραμονή στο 
Πλοίο σε όλη τη διάρκεια του 
ανεφοδιασμού, ικανού αριθμού 
πληρώματος ώστε να διασφαλίζεται ότι 
σε περίπτωση πυρκαγιάς θα 
αντιμετωπισθεί  

ΠΔ64/2019 7     

Υπεύθυνοι 
Παράδοσης και 
Παραλαβής 
ΥΦΑ   

Πριν από την έναρξη του Ανεφοδιασμού 
Πλοίου με ΥΦΑ πρέπει πέραν των 
προβλεπόμενων στα ΕΠΥΦΑ, ΕΤΥΦΑ και 
ΕΛΑΥ-ΦΑ, να κάνουν τις ενέργειες όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΠΔ64 

ΠΔ64/2019 8     

Υπεύθυνοι 
Παράδοσης και 
Παραλαβής 
ΥΦΑ   

Κατά τη διάρκεια του Ανεφοδιασμού 
Πλοίου με ΥΦΑ πρέπει να κάνουν τις 
ενέργειες όπως αναφέρονται στο άρθρο 
8 του ΠΔ64 

ΠΔ64/2019 11     

Υπεύθυνοι 
Παραλαβής 
ΥΦΑ   

Αρμόδιοι για να τηρούν σε κάθε Πλοίο το 
οποίο δύναται να παραλαμβάνει ΥΦΑ ως 
καύσιμο, το Εγχειρίδιο Παραλαβής ΥΦΑ 
(ΕΠΥΦΑ) 

ΠΔ64/2019 12     

Υπεύθυνοι 
Παράδοσης 
ΥΦΑ   

Αρμόδιοι για να τηρείται σε κάθε 
Εγκατάσταση Ανεφοδιασμού, Πλοίο 
Ανεφοδιασμού ή Φορητή Δεξαμενή ή 
Βυτιοφόρο Όχημα που διενεργεί 
Ανεφοδιασμό Πλοίου με ΥΦΑ, το 
Εγχειρίδιο Τροφοδοσίας με ΥΦΑ (ΕΤΥΦΑ) 

ΠΔ64/2019 13     
Ανεξάρτητος 
μηχανικός 

Αναλαμβάνει την Εκπόνηση Εγχειρίδιου 
Λιμένα Ανεφοδιασμού ΥΦΑ (ΕΛΑΥΦΑ) 

ΠΔ64/2019 13     
Διαπιστευμένος 
φορέας 

Εγκρίνει το ΕΛΑΥΦΑ 
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ΠΔ64/2019 14     

Προσωπικό που 
συμμετέχει στις 
επιχειρήσεις 
ανεφοδιασμού 
με ΥΦΑ ή που 
μπορεί να 
επηρεάσει ή να 
επηρεαστεί 
από αυτές 

Πρέπει να είναι κατάλληλα 
καταρτισμένο. Λεπτομέρειες, 
προϋποθέσεις και όροι της σχετικής 
εκπαίδευσης καθορίζονται στα ΕΠΥΦΑ, 
ΕΤΥΦΑ και ΕΛΑΥΦΑ 

 

Στον Πίνακα 11, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη που εντοπίζονται από την 
ανάλυση αγοράς και τα ενδιαφέροντά τους, προβληματισμοί και στόχοι τους, σχετικά με την 
εγκατάσταση ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, σε όλες τις φάσεις, από την σύλληψη της ιδέας 
μέχρι τη λειτουργία. Αυτά τα ενδιαφέροντα και προβληματισμοί, εντοπίστηκαν μέσα από την 
ανάλυση αγοράς και μελέτη παρόμοιων περιπτώσεων που είναι υπό σχεδιασμό στην 
Ελλάδα ή την Ευρώπη και υπάρχουν απόψεις – θέσεις από λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Πίνακας 11 Ενδιαφερόμενα Μέρη – Ενδιαφέροντα, Προσδοκίες, Ανησυχίες από την ανάλυση αγοράς, σε 
όλες τις φάσεις του έργου 

Ενδιαφερόμενο μέρος   Ενδιαφέροντα / Προσδοκίες/ Ανησυχίες 

Φορέας Ανάπτυξης Έργου 

Οικονομικά βιώσιμη και αποδοτική επένδυση 

Οικονομικό όφελος 

Προσέλκυση πελατών και αύξηση μεριδίου αγοράς 

Ανάπτυξη καλών σχέσεων με κατοίκους και καταστηματάρχες και 
δημοσίων σχέσεων με τα ΜΜΕ 

Συνεργασία με Δήμο, Περιφέρεια και άλλους Δημόσιους φορείς 

Οικεία Δημοτική Αρχή 

Πολιτική Στάση ως ιδιωτική επένδυση 

Πολιτική στήριξη των πολιτών – ψηφοφόρων και τήρηση 
δεσμεύσεων 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Προστασία αισθητικού περιβάλλοντος 

Θέσεις εργασίας για του πολίτες 

Κίνδυνος ατυχήματος 

Επηρεασμός τουριστικής κίνησης 

  

Οικεία Περιφερειακή Ενότητα 

Αδειοδοτούσα Αρχή για την εγκατάσταση δραστηριότητας 

Γνωμοδοτήσεις όπου απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία 
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Πολιτική στήριξη των πολιτών – ψηφοφόρων και τήρηση 
δεσμεύσεων 

Οικονομική ανάπτυξη περιοχής 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Κίνδυνος ατυχήματος 

  

Κάτοικοι γύρω περιοχών 

Νέες θέσεις εργασίας στην εγκατάσταση και σε περιφερειακά 
επαγγέλματα υποστήριξης της εγκατάστασης 

Πιθανή μελλοντική αξιοποίηση της εγκατάστασης για κατασκευή 
και λειτουργία δικτύου φυσικού αερίου για οικιακούς πελάτες 

Κίνδυνος ατυχήματος 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Προστασία αισθητικού περιβάλλοντος 

Επηρεασμός οικονομκής αξίας περιουσίας τους 

  

Καταστηματάρχες και 
επιχειρηματίες στην γύρω 

περιοχή 

Ανησυχία για τον επηρεασμό της εμπορικής κίνησης 

Ανησυχία για τον επηρεασμό του τουρισμού 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Προστασία αισθητικού περιβάλλοντος 

Παροχή προμηθειών και βοηθητικών υπηρεσιών στην 
εγκατάσταση 

  

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο) / Ακτιβιστές 

Προώθηση ΥΦΑ ως πιο φιλικού περιβαλλοντικά καυσίμου 

Ενημέρωση και επηρεασμός πολιτών και κοινωνικών ομάδων 

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος 

Κίνδυνος ατυχήματος 

  

Τράπεζες / Χρηματοπιστωτικά 
Ιδρύματα 

Χρηματοδότηση επένδυσης 
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Συμμετοχή στο επιχειρηματικό σχέδιο 

Φερέγγυα συνεργασία με τους επενδυτές 

Οικονομικό όφελος από την υποστήριξη του έργου 

  

Μελετητές-Μηχανικοί / 
Κατασκευαστικές Εταιρείες / 

Προμηθευτές Εξοπλισμού 

Μελέτες, Σχεδιασμός, Πολεοδομικές άδειες 

Σαφές νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτούμενες μελέτες 
και εφαρμοζόμενους κανονισμούς 

Νέα έργα στο αντικείμενό τους 

Οικονομικό όφελος στα στάδια μελέτης, κατασκευής και 
εξοπλισμού 

Ανησυχία για καθυστερήσεις για γραφειοκρατικούς λόγους, 
ενστάσεις, αντιρρήσεις, κλπ 

Εφαρμογή των μελετών και ασφάλεια της εγκατάστασης κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας 

  

Προμηθευτές ναυτιλιακoύ 
καυσίμου πετρελαίου 

Ανησυχία για το μέλλον της δουλειάς του 

Διαφωνίες και αντιρρήσεις για την ανάπτυξη του έργου 

Πιθανή συνεργασία ή ενσωμάτωση στη νέα εγκατάσταση 

  

Πολιτικά Κόμματα /    
Πολιτικές Οργανώσεις 

Πολιτική Στάση ως ιδιωτική επένδυση 

Πολιτική στήριξη των πολιτών – ψηφοφόρων και τήρηση 
δεσμεύσεων 

Επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα που έμμεσα 
υποστηρίζονται ή όχι από το κόμμα  

  

Πλοιοκτήτες 

Ναύλωση των πλοίων τους για μεταφορά ΥΦΑ από τον ανάντη 
προμηθευτή, στην εγκατάσταση 

Χρησιμοποίηση των πλοίων τους, για ανεφοδιασμό πλοίων ή 
μεταφορά μικρότερων ποσοτήτων προς άλλα τερματικά 

Νέο σημείο ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμο ΥΦΑ 

  

Χώρες Παραγωγής και 
Εταιρείες Εμπορίας Φυσικού 

Αερίου  
Πώληση ΥΦΑ στην εγκατάσταση 
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Οικονομικά οφέλη και αύξηση πελατών 

Διακρατικές συμφωνίες και συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα, 
με οικονομική και γεωπολιτική σημασία 

Συμβόλαια με την εγκατάσταση και συνεργασίες 

  

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ) 

Καταγραφή και παρουσίαση θέσεων πολιτών 

Καταγραφή και παρουσίαση θέσεων Δημόσιων φορέων, όπως 
του Δήμου, της Περιφέρειας, των πολιτικών κομμάτων 

Επηρεασμός κοινής γνώμης, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, 
που συνδέονται είτε με πολιτικές θέσεις ή επιχειρηματικά – 

οικονομικά συμφέροντα 

Προβολή της εξέλιξης ανάπτυξης του έργου και των 
εμπλεκόμενων φορέων 

Προβολή και κριτική σχετικά με τους κινδύνους ατυχήματος ή 
περιβαλλοντική επιβάρυνση 

  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 

Προώθηση χρήση ΥΦΑ στην Ευρώπη 

Οικονομική ανάπτυξη ενεργειακού τομέα χωρών της Ευρώπης 

Τήρηση κανονισμών και οδηγιών που θεσπίζει 

Χρηματοδότηση έργων 

Ρύθμιση και Έλεγχος σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών διενέξεων 
μεταξύ κρατών 

 

4.6. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

4.6.1. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SOCIAL NETWORK ANALYSIS) 

Η ανάλυση κοινωνικού δικτύου (Social Network Analysis - SNA) χρησιμοποιείται κυρίως 
για τον εντοπισμό των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για 
τον προσδιορισμό του είδους και της ισχύος των σχέσεων, όπως επίσης χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό του είδους της επικοινωνίας και της επιρροής που ασκείται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων. Οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν το βαθμό της ανταλλαγής γνώσεων και 
πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων, και εμμέσως μπορούν είτε να ενισχύσουν είτε να 
αποδυναμώσουν την εξέλιξη και την απόδοση του υπό εξέταση ζητήματος ή έργου. (Zedan & 

Miller, 2017) 

Η ανάλυση κοινωνικού δικτύου, αποτελεί τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών 
και την αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ τους, με τελικό σκοπό τον προσδιορισμό της 

ισχύος και της δύναμης επιρροής, του καθενός. Η χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων 
συμβάλλει στην πρόβλεψη των προκλήσεων και των κινδύνων, αλλά και στη σχεδίαση 
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στρατηγικών μετριασμού. Είναι μία μέθοδος για τη χαρτογράφηση της πολύπλοκης 

δυναμικής των ενδιαφερομένων, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που καθορίζουν 
μεμονωμένα και συλλογικά, την επιτυχία ή την αποτυχία ενός σχεδίου ή έργου. Η 
χαρτογράφηση προσδιορίζει τους ενδιαφερόμενους, στα διαφορετικά στάδια του έργου, 
καθώς δεν εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο ίδιο επίπεδο ή στον ίδιο χρόνο. Επίσης, 
προσδιορίζονται συγκρούσεις, συμπαιγνίες και άλλες άτυπες σχέσεις μεταξύ των 
ενδιαφερομένων και η επιρροή τους στο ζήτημα ή έργο, με την επιρροή να αφορά την 
υποστήριξη ή εναντίωση στο σχέδιο. (The World Bank Group, 2016) 

Ο καθορισμός των δεσμών, των επιπέδων επιρροής και των στόχων των ενδιαφερομένων 

σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, επιτρέπει στις ομάδες που σχεδιάζουν ένα έργο ή 
μελετούν κάποιο ζήτημα, να βελτιώσουν τις στρατηγικές αναφορικά με τη διαχείριση των 
ενδιαφερόμενων μερών, σε πολύπλοκες καταστάσεις και τους επιτρέπει να απαντήσουν σε 
ερωτήματα όπως (The World Bank Group, 2016):  

 Πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί με έναν ισχυρό υποστηρικτή; 
 Πρέπει να υπάρχει επίγνωση ενός σημαντικού ενδιαφερόμενου που δεν μοιράζεται 

τους ίδιους στόχους; 
 Μπορεί να δημιουργηθεί ένας χώρος για ισχυρά και λιγότερο ισχυρά ενδιαφερόμενα 

μέρη ώστε να διερευνηθεί τι σκέφτονται και κάνουν τη διαφορά; 
 

Η ανάλυση του κοινωνικού δικτύου, είναι μία στρατηγική μέθοδος για τη διερεύνηση του 
βαθμού επιρροής των φορέων μέσα σε ένα δίκτυο, με ποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν 
τις συμπεριφορές των άλλων φορέων και το επίπεδο σύνδεσης, συνοχής και ομαδοποίησης, 

στο σύνολο του δικτύου. Η ανάλυση της δομής του δικτύου πραγματοποιείται ακολουθώντας 
τη θεωρία γραφημάτων και τις έννοιες του κοινωνικού δικτύου. Ως βασικές έννοιες του 
κοινωνικού δικτύου αναφέρονται οι εξής (Zedan & Miller, 2017):  

 Κόμβος - Κορυφή (node), η θεμελιώδης μονάδα ενός δικτύου (π.χ. ένας 
ενδιαφερόμενος είναι ένας κόμβος του δικτύου των ενδιαφερομένων) 

 Άκρα (edges), η γραμμή που συνδέει δύο κόμβους. Κάθε άκρο θα μπορούσε να έχει 
βάρος (σημασία, απόσταση, κλπ) και θα μπορούσε να είναι είτε κατευθυνόμενο 
(φορά προς μία κατεύθυνση) είτε μη κατευθυνόμενο (φορά και στις δύο κατευθύνσεις) 

 Γέφυρα (bridge), η μόνη σύνδεση μεταξύ δύο συνιστωσών (υποομάδες κόμβων) (π.χ. 
ένα άκρο που είναι η μόνη διαδρομή μεταξύ των τελικών σημείων). Ένα άκρο 

θεωρείται «τοπική γέφυρα» εάν η απομάκρυνσή του αυξάνει την απόσταση μεταξύ 
δύο κόμβων έτσι ώστε να είναι περισσότεροι από δύο 

 Γεωδαιτική διαδρομή (geodesic path), η μικρότερη διαδρομή μεταξύ δύο κόμβων 
(π.χ. η διαδρομή με το ελάχιστο άθροισμα άκρων/βαρών) 

 Πυκνότητα (density), ο αριθμός των τρεχόντων συνδέσμων διαιρούμενος με τους 
μέγιστους αριθμούς πιθανών συνδέσμων. Η πυκνότητα είναι πάντοτε μεταξύ 0 και 1. 
Όταν ο αριθμός των σημερινών ζεύξεων είναι κοντά στις μέγιστες δυνατές συνδέσεις, 
το γράφημα θεωρείται πυκνό, αλλιώς θεωρείται αραιό 

 Κεντρικότητα Βαθμού (degree centrality), ο αριθμός των άκρων που έρχονται σε 
επαφή με έναν συγκεκριμένο κόμβο (ενδιαφερόμενοι με υψηλό βαθμό, δηλαδή με 
περισσότερες συνδέσεις με άλλους, είναι πιθανότερο να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και να επηρεάζουν τις αποφάσεις των άλλων) 
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 Κεντρικότητα εγγύτητας (closeness centrality), πρόκειται για το άθροισμα των 
διαδρομών μεταξύ ενός κόμβου και κάθε άλλου κόμβου στο δίκτυο (η εγγύτητα 
αντιπροσωπεύει την ευκολία διαβίβασης/πρόσβασης σε πληροφορίες μεταξύ των 
ενδιαφερομένων). Οι ενδιαφερόμενοι με μεγάλη εγγύτητα μπορούν να έχουν 
ταχύτερους ρυθμούς και ευκολότερη πρόσβαση/διάδοση πληροφοριών και 
επικοινωνίας με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Γενικώς, οι ενδιαφερόμενοι με υψηλά 
κεντρικά σημεία έχουν περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσουν τους άλλους και 
έχουν μεγαλύτερη ισχύ στο δίκτυο 

 Ενδιάμεση Κεντρικότητα (betweenness centrality), ο αριθμός των άλλων κορυφών 
που πρέπει να περάσουν από έναν συγκεκριμένο κόμβο για να φτάσουν στην πιο 
«σύντομη» διαδρομή τους. Οι ενδιαφερόμενοι με υψηλή ενδιάμεση κεντρικότητα 
κόμβων ενεργούν ως «σημεία αναφοράς της ροής γνώσης στο δίκτυο», συνδέουν 
διάφορους ενδιαφερόμενους και συνήθως έχουν διεπιστημονικές γνώσεις. 

 

Κατά τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων, μπορούν να προσδιορισθούν τρία βασικά 
βήματα, όπως αναφέρονται παρακάτω (The World Bank Group, 2016): 

1. Προσδιορισμός του σκοπού της χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων μερών: 

Ο προσδιορισμός του ζητήματος ή της διαδικασίας στην οποία θα συμβάλει η 
χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών στο έργο, όπως η κατανόηση του γενικού 
τοπίου των ενδιαφερομένων, ξεκινώντας μία συνομιλία μεταξύ των ενδιαφερομένων 
για ένα δύσκολο ζήτημα, συλλογή δεδομένων από ένα επιστημονικό άρθρο σχετικά 
με την πολιτική των ενδιαφερομένων και διάφορα άλλα. 

2. Αντιστοίχιση φορέων με χρήση της μεθόδου Net-Map: Η διευκόλυνση της 

χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων, με άτομα ή ομάδες χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο Net-Map. Κατά τη διάρκεια του Net-Mapping, οι χάρτες των ενδιαφερομένων 
χαρτών σχεδιάζονται σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού ενώ οι συμμετέχοντες συζητούν 
το ζήτημα της μεταρρύθμισης. Ένας διαμεσολαβητής διεξάγει αυτή τη διαδικασία 
ομάδας και συνεντεύξεις ακολουθώντας μια βήμα-προς-βήμα διαδικασία. Η 
χαρτογράφηση χρησιμεύει επίσης για την εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών γύρω 
από τα ζητήματα που προσδιορίζονται. 

3. Ανάλυση φορέων: Η απόκτηση πληροφοριών και μετρήσεων ενέργειας από τις 
πληροφορίες που συλλέγονται από το Net-Map, να αξιοποιηθούν οι δομές του 
κοινωνικού δικτύου, οι θέσεις των συμμετεχόντων και να επηρεάσουν την επιθυμητή 
αλλαγή του προγράμματος. 
 

Το «Net-Map» είναι ένα συμμετοχικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων 
για την απόδοση γραφημάτων κοινωνικού δικτύου και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις 
συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με την κατάστασή τους. Το παρακάτω Σχήμα 
24, είναι μια οπτική απόδοση ενός παραδείγματος Net-Mapping.  
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Σχήμα 24 Παράδειγμα γραφικής απεικόνισης δεδομένων Net-Map 

Πηγή (The World Bank Group, 2016) 

Η οπτικά αποτύπωση με γραφήματα και σχήματα, βοηθά στην κατανόηση της σύνθετης 
φύσης των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τις 
επιρροές των ενδιαφερομένων, που ουσιαστικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Σε ένα σχήμα 
«Net-Map», υπάρχουν οι εξής έννοιες (The World Bank Group, 2016): 

 Ενδιαφερόμενα μέρη: Οποιοδήποτε άτομο, ομάδα, οργάνωση ή μονάδα που 
ενεργεί με τρόπο που να σχετίζεται με τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι εκείνοι που προσπαθούν να κάνουν τη 
μεταρρύθμιση, εκείνοι που προσπαθούν να την εμποδίσουν ή εκείνοι που 
λαμβάνουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες από το έργο (δικαιούχοι). 

 Συνδέσεις: Σύνδεση μεταξύ δύο ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συνδεθούν με πολλά διαφορετικά είδη συνδέσμων όπως η φιλία, η επίσημη ιεραρχία, 
η ροή χρημάτων ή οι συγκρούσεις. 

Επίσημος σύνδεσμος: Μία σύνδεση που έχει επίσημο χαρακτήρα, όπως η ιεραρχία 
της οργάνωσης ή η ροή χρημάτων. 

Άτυπος σύνδεσμος: Μία σύνδεση που δεν είναι τυπική ή επίσημη, όπως η φιλία, η 
σύγκρουση, η άσκηση πολιτικής πίεσης ή η ροή δωροδοκίας 

 Επιρροή: Ο βαθμός που προσδιορίζει το «πόσο» έντονα επηρεάζει ο κάθε 
ενδιαφερόμενος τα αποτελέσματα των έργων. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι κύκλοι, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η επιρροή των ενδιαφερομένων. 

 Ενδιαφέροντα: «Ποιες» είναι οι θέσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με το θέμα, 
«Ποιός» είναι υπέρ ή κατά της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.  

 

Ο Rowley υποστηρίζει ότι η σχέση μεταξύ της θεωρίας των ενδιαφερομένων μερών και 
της ανάλυσης κοινωνικού δικτύου, είναι εμφανής δεδομένου ότι η συμπεριφορά ενός 
οργανισμού και η αντίσταση στα αιτήματα των ενδιαφερομένων επηρεάζεται από την 
πυκνότητα του δικτύου των ενδιαφερομένων και τη θέση τους στο δίκτυο. Αυτό οφείλεται 
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στην ευκολία της ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία αυξάνεται καθώς το δίκτυο γίνεται πιο 
πυκνό και στην εξάπλωση των κοινών κανόνων, συμπεριφορών και προσδοκιών σε όλο το 
δίκτυο, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολο για τους οργανισμούς να απομονώσουν ομάδες, 
συμμαχίες με συγκεκριμένα μέρη εναντίον άλλων. (Zedan & Miller, 2017) 

Ο συνδυασμός της ανάλυσης κοινωνικού δικτύου με την παραδοσιακή προσέγγιση 
προτεραιότητας, θα μπορούσε να παρουσιάσει μία ακριβέστερη προσέγγιση της επιρροής 
των ενδιαφερομένων. Η κατανόηση και η ενίσχυση αυτού του δικτύου μέσω της ανάλυσης 
κοινωνικού δικτύου θα μπορούσε να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη, την εξασφάλιση ροής 
των πληροφοριών και την απρόσκοπτη συνεργασία, την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων 

κάθε ενδιαφερόμενου και την ελαχιστοποίηση της περιθωριοποίησης με αντιπροσώπευση 
ποικίλων ενδιαφερόντων, οδηγώντας σε καινοτόμες λύσεις ολόκληρου του συστήματος οι 
οποίες ωφελούν όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε αντίθεση με την προσέγγιση «οφέλη για 
όλους», ο Pajunen υποστηρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μίας προσέγγισης με 
όργανα που εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια εταιρικών προβλημάτων και να φιλοξενήσουν τους 
κρίσιμους εμπλεκόμενους φορείς (οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την οργανωτική επιβίωση) 
και ακολουθούν «μια στρατηγική άμυνας» με τις μη κρίσιμες. (Zedan & Miller, 2017) 

Η ανάγκη ενσωμάτωσης της ανάλυσης κοινωνικού δικτύου, στις κλασσικές στρατηγικές 
διαχείρισης έργων (που μετρούν την επιτυχία με βάση το χρόνο, κόστους και ποιότητα) 

αναγνωρίζεται επίσης στον κλάδο των κατασκευών. Αυτή η συνεργασία των μεθόδων θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας τρόπος για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων, της 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και της συνεργασίας. Ο συνδυασμός της κοινωνικής και 
κλασικής προσέγγισης θα μπορούσε να ξεπεράσει τον πολύπλοκο και ασταθή «χαρακτήρα» 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας και να συμβάλει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του 
σχεδίου και των στόχων ή προσδοκιών των ενδιαφερομένων ως μέρος μίας πιο ολιστικής 
προσέγγισης. Θα μπορούσε επίσης να προσδιορίσει τον αντίκτυπο κάθε συμμετέχοντα στο 
έργο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν περιορισμένη εξουσία, αλλά θα μπορούσαν 
ακόμα να επηρεάσουν τους ισχυρούς ενδιαφερόμενους. Ο προσδιορισμός της επιρροής στο 
έργο και άλλους ενδιαφερόμενους μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή μιας μεσολαβητικής 

προσέγγισης όταν είναι απαραίτητη. (Zedan & Miller, 2017) 

 

4.6.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Για τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στην περίπτωση της 
εγκατάστασης ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, που εξετάζεται, χρησιμοποιούνται όλα τα 
δεδομένα που έχουν προκύψει από την ανάλυση νομοθεσίας, την ανάλυση αγοράς και τον 
προσδιορισμό ενδιαφερόντων, στόχων, προσδοκιών και ανησυχιών των ενδιαφερομένων. 

Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι βασικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, μεταξύ των 
θεσμικών φορέων, μεταξύ των λοιπών φορέων και μεταξύ των θεσμικών - λοιπών φορέων. 
Οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι επίσημες - τυπικές ή ανεπίσημες - μη τυπικές και 
προκύπτουν είτε μέσω των απαιτήσεων και εγκρίσεων που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς 
είτε μέσω των στόχων και προσδοκιών που έχουν τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται εμμέσως 
στο έργο. Στόχος είναι να διακριθούν ποιά ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή 
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και επιρροή σε κάθε φάση του έργου, με βάση τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, είτε τυπικές είτε μη.  

Για τον προσδιορισμό της σημασίας και της ισχύος των δεσμών που αναπτύσσονται 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, δίνεται κάποιο ειδικό βάρος (weight) σε αυτές, με βάση τον 
Πίνακα 12. Είναι προφανές πως όλες οι σχέσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και ισχύ, καθώς 
υπάρχουν από απλές επιδράσεις και τυπικές σχέσεις, μέχρι σχέσεις ή αλληλεπιδράσεις που 
κρίνουν την υλοποίηση του έργου, όπως είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και οι λήψεις 
αδειών. Η διακινδύνευση (από την πλευρά του φορέα του έργου), ορίζει το βαθμό σύμφωνα 
με τον οποίο μία ενέργεια ή έγκριση από ένα θεσμικό ή νομικό φορέα, μπορεί αν εμποδίσει ή 
να καθυστερήσει την υλοποίηση και πρόοδο του έργου. Οι σχέσεις υψηλής διακινδύνευσης 
είναι κατά βάση, επίσημες (directed) και συμβολίζουν κυρίως εγκρίσεις ή κρίσιμες αποφάσεις 
σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ή την τήρηση λοιπών απαιτήσεων και κανονισμών. Ωστόσο, 
υπάρχει η περίπτωση όπου ανεπίσημες σχέσεις (undirected) ή «κρυφές» σχέσεις, οι οποίες 
αναπτύσσονται κυρίως με λοιπές κοινωνικές ομάδες, να αποκτήσουν μέση έως υψηλή 
διακινδύνευση. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση ενστάσεων ή αντιδράσεων από 
ενδιαφερόμενα μέρη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της εξέλιξης του έργου, τη χρονική 
καθυστέρηση, μέχρι επίσης και δικαστικές προσφυγές με αποτέλεσμα τεράστιες οικονομικές 
επιπτώσεις και συνέπειες στην όλη ανάπτυξη του έργου.    

 

Πίνακας 12 Ειδικά βάρη σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 

Κλάση – Είδος Σχέσης  Βάρος 

Απλή επίδραση, τυπική σχέση, αρμοδιότητα 1 

Ενέργεια ή σχέση με μικρή διακινδύνευση 2 

Μέση προς μικρή Διακινδύνευση για την υλοποίηση του έργου 3 

Μέση προς μεγάλη Διακινδύνευση για την υλοποίηση του έργου 4 

Υψηλή διακινδύνευση για την υλοποίηση του έργου (π.χ. απόφαση έγκρισης) 5 

 

Για τη γραφική αποτύπωση των σχέσεων αυτών, χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό 
«Gephi», όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη συμβολίζονται με κύκλους και οι σχέσεις μεταξύ τους 
με βέλη. Ουσιαστικά στους τύπους των γραφημάτων που παρουσιάζονται, το μέγεθος του 
κύκλου εξαρτάται από το πλήθος των δεσμών - αλληλεπιδράσεων που «δέχεται» ένα 
ενδιαφερόμενο μέρος, ενώ το «πάχος» του βέλους συμβολίζει το πλήθος των επιμέρους 
αλληλεπιδράσεων - αντικειμένων που συνδέει δύο ενδιαφερόμενα μέρη και πρόκειται για το 

«ειδικό βάρος» της σχέσης που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο ενδιαφερόμενα μέρη. Οι τρεις 
ευρύτερες φάσεις όπου διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι (1) ο 
Σχεδιασμός, (2) η Κατασκευή και (3) η Εγκατάσταση Δραστηριότητας - Προετοιμασία 
Λειτουργίας. Η φάση του Σχεδιασμού, περιλαμβάνει τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τις 
διαδικασίες λήψης Αδειών στον τομέα του Φυσικού Αερίου και στον τομέα των 
Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων και γενικότερα κατά το σχεδιασμό και ανάπτυξη της 
επένδυσης, με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με αντιδράσεις ή ανησυχίες από κοινωνικές 
ομάδες ή ατομικές κινήσεις. Η φάση της Κατασκευής περιλαμβάνει τις σχέσεις που 
αναπτύσσονται κατά τη δημιουργία των υποδομών και της εγκατάστασης του εξοπλισμού 
στην εγκατάσταση, όπου ειδικότερα περιλαμβάνονται από σχέσεις που σχετίζονται με την 
εποπτεία της κατασκευής και τήρησης των κανονισμών μέχρι της ενόχλησης κάποιων 
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ομάδων κατά τη διαδικασία της κατασκευής. Η φάση της Εγκατάστασης Δραστηριότητας - 

Προετοιμασίας Λειτουργίας της εγκατάστασης, περιλαμβάνει τους δεσμούς που 
αναπτύσσονται κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης δραστηριότητας και της προετοιμασίας 

της τελικής λειτουργίας. Η τελευταία αυτή φάση σχετίζεται κυρίως με τους δεσμούς ανάμεσα 
στον φορέα λειτουργίας του έργου και την αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση 
δραστηριότητας, και επιπλέον με όλους του φορείς που έχουν αντικείμενο ή οποιοδήποτε 
ενδιαφέρον κατά την προετοιμασία λειτουργίας ή έμμεσα στην μετέπειτα λειτουργία.  
Παραλείπεται η αναφορά στους ενδιαφερόμενους και στις αντίστοιχες σχέσεις, αναφορικά με 
τον καθορισμό ορίων του λιμένα, ως γενικότερο στοιχείο που ξεφεύγει από την εγκατάσταση 
ανεφοδιασμού με ΥΦΑ. Στον Πίνακα 13 στο Παράρτημα, απεικονίζονται τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (label) τα οποία λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό και ανάλυση του κοινωνικού 
δικτύου, και δίνεται σε αυτά ένα αριθμός (id), δίνεται ο τύπος του φορέα (type) και ένα χρώμα 
σε κάθε φορέα ανάλογα με τον τύπο του (color), για την ανάλυση μέσω του λογισμικού. Οι 
σχέσεις που αναπτύσσονται στις τρεις παραπάνω φάσεις, και έχουν εντοπιστεί, 
απεικονίζονται στους Πίνακες 14 - 16, στο Παράρτημα, στους όποιους αναφέρονται οι φορείς 
με τον αριθμός τους (id) και φαίνεται «από ποιον φορέα (source) προς ποιον (target)» 
δημιουργείται ο δεσμός, ο τύπος της σχέσης, δηλαδή εάν είναι επίσημη/τυπική (directed) ή 
όχι (undirected) και το ειδικό βάρος που δίνεται (weight), τα οποία στοιχεία είναι απαραίτητα 
για το σχεδιασμό του κοινωνικού δικτύου. 

Το πρώτο κοινωνικό δίκτυο, αναφέρεται στη φάση του Σχεδιασμού – Αδειοδοτήσεων, και 
περιλαμβάνει τις διαδικασίες σχετικά με την απόκτηση των αδειών ΑΣΦΑ - αδειών Φυσικού 
Αερίου και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Από τα Σχήματα 25 και 26 και από την 
ανάλυση μέσω του λογισμικού όπως φαίνεται στον Πίνακα 17 στο Παράρτημα, διακρίνονται 
αρκετές πληροφορίες όπως αρχικά το «βάρος» κάθε κόμβου (weighted degree), δηλαδή οι 
ενδιαφερόμενοι με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους δεσμούς που αναπτύσσουν (άθροισμα 

βάρους σχέσεων από και προς τον υπόψη φορέα) οι οποίοι είναι κατά σειρά, ο Φορέας - 
Κύριος του Έργου, το ΥΠΕΚΑ, η ΡΑΕ, η Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η ΕΣΑΛ. Το 
παραπάνω αποτέλεσμα είναι λογικό, από τη μία πλευρά η ΡΑΕ σχετίζεται με τις Άδειες 
Φυσικού Αερίου/Άδειες ΑΣΦΑ και από την άλλη πλευρά το ΥΠΕΚΑ ή η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση (ανάλογα την κατηγορία του έργου) σχετίζονται με την Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση, ενώ ο Φορέας του έργου είναι αυτός που ενεργεί για όλες τις διαδικασίες και 
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη κα υλοποίηση του έργου, ενώ και η ΕΣΑΛ έχει σημαντικό 
ρόλο στις αποφάσεις αφού πρόκειται για λιμενικό έργο. Οι παραπάνω σχέσεις είναι 
βαρύνουσας και καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του έργου, και σχετίζονται με 
απαραίτητες τυπικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, και γι αυτό έχουν μεγάλα 
ειδικά βάρη, καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του έργου. Ακολούθως, 
μελετώντας την κεντρικότητα εγγύτητας (closeness centrality), συμπεραίνουμε ότι ο Φορέας 
του έργου έχει την υψηλότερη βαθμολογία, και ακολουθούν το ΥΠΕΚΑ, τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ, οι 
Κάτοικοι των γύρω περιοχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΡΑΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη με 
μεγάλη κεντρικότητα εγγύτητας, έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία με 
άλλα μέρη και έχουν σχετικά μεγάλη ισχύ στο κοινωνικό δίκτυο, μπορώντας να επηρεάσουν 
και να επηρεαστούν άμεσα. Ο Φορέας του έργου, ως το ενδιαφερόμενο μέρος που 
εμπλέκεται σε όλα τα ζητήματα, τόσο για τις αδειοδοτήσεις όσο και για τον πρακτικό 
σχεδιασμό του έργου, έχει τον πιο κεντρικό ρόλο. Αναμενόμενα, ακολουθεί το ΥΠΕΚΑ 
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συγκεντρώνοντας όλες τις αρμοδιότητες σχετικά τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, το οποίο 
δέχεται επιρροή τόσο από τον Φορέα του έργου για τα τυπικά απαιτούμενα στοιχεία, όσο και 
από τους λοιπούς γνωμοδοτούντες φορείς. Σε ότι αφορά τα ΜΜΕ, τις ΜΚΟ και τους 
Κατοίκους, που ακολουθούν ως προς το βαθμό κεντρικότητας, έχουν κεντρικό ρόλο λόγω 
των αλληλεπιδράσεων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους άλλους φορείς όπου διατυπώνουν 
γνώμες είτε ως τυπική γνωμοδότηση, είτε ως διαμαρτυρία, είτε ως φορείς που ευνοούνται ή 
θίγονται από το σχεδιαζόμενο έργο. Σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ και οι ΜΚΟ επηρεάζουν μέσω 
της προώθησης των απόψεων και πληροφοριών άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στην 

προσπάθειά τους να προβάλλουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν τις θέσεις άλλων 
ενδιαφερομένων, ενώ οι κάτοικοι κυρίως επηρεάζονται με γνώμες ή ενέργειες, και 
προσπαθούν να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους, ενώ προβάλουν θετικές ή αρνητικές 
θέσεις σχετικά με την ανάπτυξη του έργου, προς ποικίλους φορείς. Επομένως λόγω του 
πλήθους των δεσμών που αναπτύσσουν τα τρία προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα μέρη, στη 
διαδικασία μεταφορά πληροφοριών και απόψεων, δικαιολογείται η κεντρική θέση τους στο 
κοινωνικό δίκτυο. Επιπλέον η ΡΑΕ, με την ισχυρή σχέση που αναπτύσσει με το φορέα του 
έργου ή τον διαχειριστή με το πλήθος ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων, κατά τις 
διαδικασίες αιτήσεων από την μεριά των ενδιαφερομένων και κατά τις αποφάσεις της, 
χαρακτηρίζεται από υψηλή κεντρικότητα. Τέλος, μελετώντας την ενδιάμεση κεντρικότητα 
(betweenness centrality), παρατηρείται πάλι ότι ο Φορέας του Έργου έχει την μεγαλύτερη 
βαθμολογία, ακολουθώντας το ΥΠΕΚΑ, τα ΜΜΕ, οι Κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ που ουσιαστικά 
πρόκειται για Φορείς Έργων ή Διαχειριστές, ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του 
Λιμένα και οι ΜΚΟ. Ειδικότερα τα παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη διακρίνονται για τις 
σχέσεις που αναπτύσσουν με αρκετούς ενδιαφερόμενους και εμμέσως πρόκειται για 
ενδιάμεσα μέρη σε ότι αφορά τη διάχυση πληροφοριών και τη σύνδεση ακόμα και 
«απομακρυσμένων», από το κέντρο του δικτύου, ενδιαφερομένων. Η ενδιάμεση κεντρικότητα 
δηλώνει ουσιαστικά το πλήθος των συνδέσεων, όπου ένας κόμβος του δικτύου - 

ενδιαφερόμενος, είναι ενδιάμεσος σε δύο άλλους κόμβους - φορείς, και επομένως τους 
συνδέει έμμεσα. Οι παραπάνω φορείς με υψηλή ενδιάμεση κεντρικότητα έχουν σημαντικό 
ρόλο στην επικοινωνία, καθώς ουσιαστικά συνδέουν διάφορους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι 
κατά περίπτωση ενδέχεται να μην έχουν άμεση σύνδεση, και διαμορφώνουν ευρεία αντίληψη 
των ζητημάτων και λεπτομερειών του υπόψη θέματος. Από τις σχέσεις όπως απεικονίζονται 
στον Πίνακα 14, οι παραπάνω φορείς δημιουργούν έμμεσους δεσμούς και διόδους 
επικοινωνίας σε απομακρυσμένα ενδιαφερόμενα μέρη στο δίκτυο και δημιουργούν νέες 
συνδέσεις οι οποίες δεν είναι αρχικά εμφανείς, με αυτούς τους φορείς να αποτελούν 
«κρίκους» - ενδιάμεσους κόμβους και γι αυτό να χαρακτηρίζονται από υψηλή ενδιάμεση 
κεντρικότητα. Σε αυτές τις σχέσεις πρέπει να δίνεται παρόμοια προσοχή και να διαχειρίζονται 
όπως οι άμεσες και προφανείς σχέσεις. 

Το δεύτερο κοινωνικό δίκτυο αναφέρεται στη φάση της Κατασκευής της εγκατάστασης. 
Από τα Σχήματα 27 και 28 και από την ανάλυση όπως φαίνεται στον Πίνακα 18 στο 
Παράρτημα, παρατηρείται ότι οι φορείς με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους δεσμούς τους 

είναι κατά σειρά, ο Φορέας του Έργου, οι Κατασκευαστές - Εργολάβοι, ο Φορέας Διοίκησης 

και Εκμετάλλευσης του λιμένα, η ΡΑΕ και οι Μελετητές του έργου. Είναι εμφανές ότι ο 
Φορέας του έργου έχει κύριο ρόλο και κατά την κατασκευή του έργου με τις απαιτήσεις που 
θέτει και την παρακολούθηση του έργου, γι αυτό το λόγο και οι σχέσεις που αναπτύσσει με 
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τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι βαρύνουσας σημασίας και έχουν υψηλό ειδικό βάρος. Σε 
δεύτερη κλίμακα, μπορούμε να διακρίνουμε τη ΡΑΕ και το Φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης του λιμένα, δηλαδή τον Οργανισμό Λιμένος Α.Ε. στις περισσότερες 
περιπτώσεις, που έχουν ουσιαστικό ρόλο κατά την πρόοδο της κατασκευής, την εποπτεία και 
την επίβλεψης αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και βέβαια τους Κατασκευαστές της 
υποδομής και τους Μελετητές, οι οποίοι έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και τυπικές ευθύνες 
κατά την κατασκευή και σε κάθε περίπτωση η χρονική πρόοδος και έντεχνη περαίωση της 
κατασκευής εξαρτάται κυρίως από αυτούς. Στη συνέχεια εξετάζοντας την κεντρικότητα 

εγγύτητας, διαπιστώνεται πως ο Φορέας του Έργου συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 
βαθμολογία, ακολουθώντας οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας, τα ΜΜΕ και η ΕΣΑΛ. Ο Φορέας του έργου, έχει τον κεντρικότερο ρόλο, καθώς 
αναπτύσσει πλήθος σχέσεων με άλλους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα ισχυρές σχέσεις. Η 
χρηματοδότηση του έργου και η εξασφάλιση των οποιοδήποτε αδειών και παραχωρήσεων 
εξαρτάται από αυτόν και τις ενέργειές του. Επίσης, η συνεργασία με τους μελετητές και τον 
κατασκευαστή της υποδομής, έχει άμεσο αντίκτυπο στην επιτυχή πρόοδο του έργου. Το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και η ΕΣΑΛ, έχουν κεντρική θέση επειδή αφενός το 
Υπουργείο παραχωρεί την Άδεια για κατασκευή του Λιμενικού έργου, απόφαση βαρύνουσας 
σημασίας και απαραίτητη ενέργεια για την πρόοδο του έργου, ενώ αφετέρου η ΕΣΑΛ 
καθορίζει τις προδιαγραφές εκτέλεσης των λιμενικών έργων, ελέγχει τις τεχνικές μελέτες και 
τη συμβατότητα αυτών με το εγκεκριμένο Master Plan και επιβλέπει την εκτέλεση των έργων. 
Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών και τα ΜΜΕ, ομοίως με την πρώτη φάση, αναπτύσσουν 
ποικίλους δεσμούς στην προσπάθεια να επηρεάσουν το έργο και να επηρεάσουν άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, κα παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την πρόοδο του έργου είτε για λόγους 
γενικού ενδιαφέροντος είτε επειδή έχουν κάποιο συμφέρον. Τέλος, αξιολογώντας την 
ενδιάμεση κεντρικότητα, παρατηρείται ότι ο Φορέας του Έργου συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 
βαθμολογία, και εν συνεχεία ακολουθούν οι ΜΚΟ, οι Κάτοικοι, το Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας, τα ΜΜΕ και οι Εργολάβοι. Ανεξαρτήτως της κεντρικής ή μη θέσης των 
προαναφερθέντων ενδιαφερομένων, στο κοινωνικό δίκτυο, αναπτύσσουν αρκετούς δεσμούς 
με άλλα μέρη, ως ενδιάμεσοι κόμβοι επικοινωνίας και διαμορφώνουν κόμβους διάδοσης 
πληροφοριών και έμμεσης επαφής ακόμα και απομακρυσμένων ενδιαφερομένων. 
Ανεξαρτήτως της βαρύτητας των σχέσεων και ενεργειών, πρέπει να γίνεται με προσοχή η 
διαχείριση αυτών των μερών, λόγω του πλήθους δεσμών που διαμορφώνουν και της 
δυνατότητάς τους να επηρεάσουν και να επηρεαστούν σχετικά εύκολα, με τα αποτελέσματα 
να φανούν τελικά στο έργο.  

Από τα Σχήματα 29 και 30 και την αντίστοιχη ανάλυση όπως φαίνεται στον Πίνακα 19 στο 
Παράρτημα, τα οποία αναφέρονται στη φάση της Εγκατάστασης Δραστηριότητας και στη 
φάση της προετοιμασίας Λειτουργίας και της μετέπειτα Λειτουργίας, είναι εμφανές ότι οι 
φορείς με το μεγαλύτερο ειδικό βάρος στους δεσμούς που αναπτύσσουν, είναι ο Διαχειριστής 
ΑΣΦΑ - Διαχειριστής της Εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή για την εγκατάσταση 
δραστηριότητας, οι Πλοιοκτήτες και οι Κάτοικοι των γύρω περιοχών. Ο Διαχειριστής που 
εκμεταλλεύεται και λειτουργεί την εγκατάσταση έχει το σημαντικότερο ρόλο, τόσο κατά τη 
διαδικασία των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση της δραστηριότητας 
καθώς διεξάγει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση αυτών και συμμορφώνεται 
με τις οποιοδήποτε απαιτήσεις, όσο βέβαια και κατά την μετέπειτα λειτουργία, ως ο κατά 
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βάση υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, εγκρίνει και 
παραχωρεί την άδεια για την εγκατάσταση δραστηριότητας και ουσιαστικά επιτρέπει στην 
εγκατάσταση να λειτουργήσει, θέτοντας τους απαραίτητους όρους και διενεργώντας τους 
προβλεπόμενους ελέγχους, και τέλος οι πλοιοκτήτες είναι βασικό ενδιαφερόμενο μέρος τόσο 
στην τροφοδοσία της εγκατάστασης με ΥΦΑ από τους ανάντη προμηθευτές όσο και ως 
πελάτες της εγκατάστασης. Σε ότι αφορά την κεντρικότητα εγγύτητας παρατηρείται ότι τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία συγκεντρώνει ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ - Διαχειριστής της 
Εγκατάστασης, και ακολουθούν οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες της περιοχής με 

τα σωματεία τους, το κοινό όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
και η Αδειοδοτούσα Αρχή για την εγκατάσταση δραστηριότητας. Ο Διαχειριστής ΑΣΦΑ - 

Διαχειριστής της Εγκατάστασης, έχει τον κεντρικότερο ρόλο στο δίκτυο, αφού αναπτύσσει 
δεσμούς με τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη τόσο κατά το διάστημα της εγκατάστασης 
δραστηριότητας - αδειοδοτήσεων, όσο σε μεγαλύτερο βαθμό κατά τη λειτουργία, ως ο καθ’ 
όλα υπεύθυνος για την τήρηση των κανονισμών για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
της εγκατάστασης. Επίσης, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής, όπως και το κοινό 

όπως ορίζεται από τη νομοθεσία και ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις δύο προαναφερθέντες 
κοινωνικές ομάδες, αναπτύσσουν κυρίως σχέσεις με τον Διαχειριστή της εγκατάστασης σε 
αυτή τη φάση, λαμβάνοντας ενημέρωση κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης για 
εγκατάσταση δραστηριότητας και εν συνεχεία στη λειτουργία, όπου  παρακολουθούν και 
«ελέγχουν» τη λειτουργία της εγκατάστασης, τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και 
το περιβάλλον και γενικότερα την αρμονική λειτουργία σε σχέση με τους πολίτες και τις 
δραστηριότητές τους. Τέλος, αξιολογώντας την ενδιάμεση κεντρικότητα παρατηρείται ότι 
ξανά ο Διαχειριστής της Εγκατάστασης συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία και 
ακολουθούν η Αδειοδοτούσα Αρχή, οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής. Τα 
παραπάνω ενδιαφερόμενα μέρη, μπορούν να χαρακτηριστούν ως πυλώνες για τη διάχυση 
πληροφοριών, σε αυτή τη φάση του έργου, καθώς εμμέσως συνδέουν αρκετά ενδιαφερόμενα 
μέρη μεταξύ τους, σε αυτό το στάδιο. Καθώς πρόκειται για το τελευταία, χρονικά στάδιο, στο 
οποίο ξεκινά η λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 
ενδιάμεση κεντρικότητα, καθώς μπορούν να φανούν μη προφανείς σχέσεις, οι οποίες θα 
επηρεάσουν την τελική λειτουργία και επιτυχία της εγκατάστασης, αφενός γιατί δημιουργούν 
διόδους επικοινωνίας μη άμεσα σχετιζόμενων ενδιαφερομένων και αφετέρου διότι οι σχέσεις 
αυτές μπορούν να επηρεάσουν τους ενδιαφερομένους και να αλλάξουν απόψεις ή θέσεις, οι 
οποίες σε αυτή  τη φάση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από το φορέα διαχείρισης της 
εγκατάστασης.  
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Σχήμα 25 Κοινωνικό δίκτυο - γραφική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στη φάση σχεδιασμού του έργου 
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Σχήμα 26 Γραφική απεικόνiση των πιο ισχυρών σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και των ενδιαφερομέων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη φάση σχεδιασμού του έργου 
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Σχήμα 27 Κοινωνικό δίκτυο - γραφική απεικόνiση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στη φάση κατασκευής του έργου 
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Σχήμα 28 Γραφική απεικόνiση των πιο ισχυρών σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και των ενδιαφερομέων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη φάση κατασκεύης του έργου 
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Σχήμα 29 Κοινωνικό δίκτυο - γραφική απεικόνiση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στη φάση εγκατάστασης δραστηριότητας, προετοιμασίας λειτουργίας και λειτουργίας του έργου 
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Σχήμα 30 Γραφική απεικόνiση των πιο ισχυρών σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και των ενδιαφερομέων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη φάση εγκατάστασης δραστηριότητας, προετοιμασίας λειτουργίας και λειτουργίας του έργου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

5.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αρχικά, αφού μελετήθηκε η βιβλιογραφία τόσο σχετικά με το ΥΦΑ, η χρήση του ως 
ναυτιλιακό καύσιμο και η αλυσίδα αξίας αυτού, όσο και η βιβλιογραφία σχετικά με την 

ανάλυση ενδιαφερομένων μερών, οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία για την εφαρμογή της 

ανάλυσης, οι σχετικές θεωρητικές μέθοδοι και τα πρακτικά εργαλεία, επιλέχθηκαν και 
τροποποιήθηκαν τα εργαλεία για την εφαρμογή στην ανάλυση ενδιαφερομένων μερών για 
εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ στην Ελλάδα. Ακόμα, μελετήθηκαν παρόμοιες 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ στην Ευρώπη, σε ότι αφορά τις υποδομές τους και τον τρόπο 
λειτουργίας τους, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει εγκατάσταση επί του παρόντος, παρά 
μόνο σχέδια ανάπτυξης. 

Βασικό στάδιο της διαδικασίας ήταν η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου, μέσω της 
οποίας προέκυψαν τα κύρια θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη, ο ρόλος τους, οι αρμοδιότητές και 
οι προσδοκίες τους. Η συμμετοχή αυτών των ενδιαφερόμενων μερών είναι αρκετά σημαντική 
σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του έργου, δηλαδή στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη 

λειτουργία. Οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις τους είναι απαραίτητες, για όλες τις απαραίτητες 
αδειοδοτήσεις, επιθεωρήσεις και ελέγχους. Κάποια από τα σημαντικότερα μέρη που 
εξετάστηκαν, ανεξαρτήτως της φάσης εμπλοκής τους, είναι η ΡΑΕ, το ΥΠΕΚΑ, η ΕΣΑΛ και 
βέβαια ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα - Οργανισμός λιμένος Α.Ε., ο 
Φορέας - Κύριος του Έργου και ο Διαχειριστής του Έργου. Από την ανάλυση νομοθεσίας, 
εντοπίστηκαν αρκετά κενά σε ότι αφορά ειδικές διατάξεις περί αυτών των εγκαταστάσεων, 

και προς το παρόν εξετάζονται ως μία μη κοινή επένδυση, σε διάφορα στάδια 
αδειοδοτήσεων. Αρχικά δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για τον τρόπο ανάπτυξης και 
υλοποίησης της σχετικής επένδυσης, και εάν ο Κύριος του Έργου και ιδιοκτήτης της 
υποδομής θα είναι ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα - Οργανισμός λιμένος 
Α.Ε. ή θα είναι ο ιδιώτης επενδυτής, μέσω παραχώρησης γης στη ζώνη λιμένα. Από την 
πλευρά του φορέα του έργου, αυτό το στάδιο είναι από τα σημαντικότερα, καθώς η μη λήψη 
οποιασδήποτε αδειοδότησης μπορεί να μην επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου ή 
να επιφέρει την μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Πρέπει να υποβάλλει στους φορείς που 
εγκρίνουν τις αδειοδοτήσεις, τα ζητούμενα κατά τους νόμους δικαιολογητικά να τηρεί τις 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα «ενδιαφέροντα» των 
φορέων που αδειοδοτούν και εγκρίνου το σχεδιασμό της εγκατάστασης.   

Επίσης, σε ότι αφορά τη μελέτη και τη κατασκευή των υποδομών δεν υπάρχουν ειδικές 
διατάξεις, και πέραν των διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών, γενικώς ακολουθούνται οι 
κανονισμός και οι αντίστοιχες πολεοδομικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Υπάρχει η 
δυνατότητα με Προεδρικό διάταγμα κατά περίπτωση, να ρυθμίζονται ή να αλλάζουν οι 
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χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή της εγκατάστασης. 
Καθώς πρόκειται για εγκαταστάσεις με μεγάλες συνήθως απαιτήσεις για υποδομές για την 
αποθήκευση ΥΦΑ, φόρτωση βυτιοφόρων φορτηγών και λιμενικές εγκαταστάσεις, χρειάζονται 
ειδικές μελέτες και ειδικές διατάξεις, για τη χωροθέτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων και 
τις χρήσεις γης και καθορισμό των όρων δόμησης. Τέλος, οι κανονισμοί και οδηγίες κατά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης, διέπονται από τους αντίστοιχο διεθνές και ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο, όμως χρειάζεται επίσης μέριμνα για τη θέσπιση εθνικών κανονισμών, 
ώστε να εφαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα και να προσδιορίζουν σαφώς τα θεσμικά 
ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν ρόλο και ευθύνες κατά τη λειτουργία. Ο φορέας θα πρέπει να 
τηρεί όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις «προσδοκίες» 
των φορέων ελέγχου και έγκρισης των μελετών σχετικά με την εγκατάσταση. 

Σε δεύτερο στάδιο, για τον εντοπισμό τα λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση αγοράς, η οποία διενεργήθηκε κυρίως μέσω του διαδικτύου. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις απόψεις και θέσεις που διαμορφώνονται σχετικά με τα σχέδια 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί και ακόμα θέσεις 
σχετικά με αντίστοιχα έργα στην Ευρώπη που ήδη λειτουργούν. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
εντοπίστηκαν, διαμορφώνουν ενδιαφέροντα και ανησυχίες, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις 
είναι γενικότερα και συναντώνται σε αντίστοιχα έργα οπουδήποτε στον κόσμο και σε άλλες 
περιπτώσεις αναφέρονται στην ειδικά στο χώρο της Ελλάδας. Ένα χαρακτηριστικό που 
παρατηρείται για την Ελλάδα είναι η άγνοια ή οι ελλιπείς γνώσεις αναφορικά με την αγορά 
του ΥΦΑ, της χρήσης και των πλεονεκτημάτων του, όπως και ο φόβος για κάποιο 
ενδεχόμενο ατύχημα. Τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη όπως εντοπίστηκαν, άτομα ή κοινωνικές 
ομάδες, μπορούν να διαμορφώνουν τις απόψεις τους με βάση τα συμφέροντα που 
επιδιώκουν όπως οικονομικά συμφέροντα για τους κατασκευαστές, μελετητές, προμηθευτές 
πετρελαίου και ανάντη προμηθευτές ΥΦΑ και για τους καταστηματάρχες - επιχειρηματίες της 
γύρω περιοχής οι οποίοι εκπροσωπούνται συχνά από τα σωματεία τους, πολιτικά 
συμφέροντα για το πολιτικά κόμματα, το Δήμο και την Περιφέρεια και περιβαλλοντικά ή 
ενδεχομένως κρυφά συμφέροντα για τις ΜΚΟ που μπορεί όμως να είναι και οικονομικά. 
Επιπλέον, στην περίπτωση που τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν κάποιο άμεσο 
συμφέρον, διαμορφώνουν τις απόψεις τους με βάση κριτήρια που αφορούν την προστασία 
του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος και την ελάχιστη αλλοίωση της περιοχής και της 
καθημερινότητάς τους, δηλαδή ενδιαφερόμενοι όπως οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της 
περιοχής, αλλά σε κάποιο βαθμό επίσης ο Δήμος και η Περιφέρεια. Σε ότι αφορά τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία κατά βάση μπορούν να χαρακτηριστούν ως «υποστηρικτές» 
του έργου και δε θα προβάλλουν ενστάσεις ή αντιρρήσεις, ο φορέας του έργου πρέπει να 
αντιμετωπίσει αυτούς τους ενδιαφερόμενους ικανοποιώντας τους «στόχους» και τις 
«προσδοκίες» που έχουν από την κατασκευή τους έργου, που σχετίζονται με οικονομικά, 
επαγγελματικά ή πολιτικά συμφέροντα. Από την άλλη μεριά, τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
είναι κατά βάση «αντίπαλοι» στο έργο, πρέπει σε πρώτη φάση να ενημερώνονται αναφορικά 
με το έργο ώστε να μειώνονται οι «ανησυχίες» τους και να ικανοποιούνται οι «στόχοι» τους 

που είτε αφορούν την προστασία του φυσικού και του αισθητικού περιβάλλοντος, είτε 
κρύβονται συμφέροντα οικονομικά, πολιτικά, κλπ 

Τέλος σε τρίτο στάδιο, εξετάζονται οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών στις τρείς βασικές φάσεις που έχει χωριστεί το έργο για τον 
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προσδιορισμό των σχέσεων, δηλαδή ο Σχεδιασμός, η Κατασκευή, η Εγκατάσταση 
Δραστηριότητας και η Προετοιμασία Λειτουργίας - Λειτουργία. Μέσω της ανάλυσης του 
κοινωνικού δικτύου και τον προσδιορισμό των σημαντικότερων επιμέρους σχέσεων, 
επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των ενδιαφερομένων μερών που έχουν κεντρικό ρόλο και 
σημαντική ισχύ σε κάθε φάση. Ειδικότερα η ανάλυση των δεσμών, μπορεί να αποτυπώσει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη έχουν μεγαλύτερη ισχύ και πιο σημαντικό ρόλο σε κάθε φάση και 
επομένως να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Από την άλλη 
πλευρά, είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, 

καθώς οι ισχυρές σχέσεις σημαίνουν μεγαλύτερο βαθμό επηρεασμού. Επίσης, μέσω του 
κοινωνικού δικτύου αποτυπώνονται δεσμοί οι οποίοι δεν είναι άμεσα αντιληπτοί και εμφανείς, 
οι οποίες δείχνουν συσχετίσεις μεταξύ ενδιαφερομένων που δεν αναμένονταν εξ’ αρχής και 
επομένως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτές, καθώς ως «κρυφές» σχέσεις 
μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες και γνώσεις που δε γίνονται αντιληπτές αρχικά. Με 
την εξέταση των σχέσεων που προκύπτουν από το κοινωνικό δίκτυο, πρέπει να ελέγχονται 
σχέσεις ανάμεσα σε ενδιαφερόμενους, που δεν ήταν αναμενόμενες είτε λόγω νομοθετικών 
απαιτήσεων είτε λόγω κοινωνικών σχέσεων, καθώς τέτοιες μη προφανείς σχέσεις μπορούν 
να διαμορφώσουν «κρυφά» συμφέροντα, συμμαχίες για την υποστήριξη ή μη του έργου, και 
βέβαια να επηρεάσουν τις θέσεις των ενδιαφερομένων.   

Συνοψίζοντας, μέσω της ανάλυσης ενδιαφερομένων μερών για την εγκατάσταση 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ, μπορούν να διαμορφωθούν μέθοδοι και εργαλεία για τη 
διαχείριση και την αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων μερών, για την ευρύτερη εφαρμογή 
αυτής. Ενδεικτικά, η διαχείριση των ενδιαφερομένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
ικανοποίησης των ενδιαφερόντων ή συμφερόντων τους, μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τις 
ανησυχίες και φόβους τους και μέσω της επίτευξης των στόχων τους, με την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου. Τόσο από τον εντοπισμό των ενδιαφερομένων μερών και των 
ενδιαφερόντων, των στόχων, των προσδοκιών και των ανησυχιών όσο και μέσω της 
ανάλυσης κοινωνικού δικτύου και των επιμέρους σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
πρέπει η αντιμετώπιση και η επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, να γίνεται με 
διαφορετικό και κατάλληλο τρόπο από την πλευρά του φορέα του έργου, ανάλογα την ισχύ, 
τη δύναμη επιρροής και το βαθμό ενδιαφέροντος του κάθε ενδιαφερομένου. 

 

5.2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ 
ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Όπως έχει προαναφερθεί, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευασθεί εγκατάσταση 
ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ σε ελληνικό λιμένα, υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις για το 
«ποιός» θα είναι ο κύριος του έργου (π.χ. Οργανισμός Λιμένος, Ιδιωτική Εταιρεία στο χώρο 
του Φ.Α.), «ποιός» ο διαχειριστής και εάν το έργο θα υλοποιηθεί με παραχώρηση ή όχι. 
Επίσης η νομοθεσία, σε αρκετά τμήματα, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε εγκαταστάσεις 
ΥΦΑ ή Φυσικού Αερίου, αλλά σε γενικότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά 
ή διατάξεις που χρειάζονται προσαρμογή ώστε να έχουν εφαρμογή στις υπόψη 
εγκαταστάσεις. 

Για να γίνει μία ανασκόπηση της διαδικασίας και των ενεργειών που πρέπει να 
εκτελεστούν από την πλευρά ενός επενδυτή - φορέα του έργου ή διαχειριστή της 
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εγκατάστασης, που έχει σκοπό την ανάπτυξη μία εγκατάστασης ΥΦΑ ή την εκμετάλλευση 

αυτής αντίστοιχα, αναφέρονται κάποια γενικά βήματα της διαδικασίας, όπως παρακάτω: 

1. Προμήθεια Άδειας ΑΣΦΑ ή Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ ή Άδειας Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου, ανάλογα το ρόλο στην ανάπτυξη του έργου. 

2. Λήψη Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, ΑΕΠΟ) σύμφωνα με την 
κατηγορία της εγκατάστασης και την ακριβή της δραστηριότητα. 

3. Σύνταξη Master Plan από τον αρμόδιο Οργανισμό Λιμένος και υποβολή αίτησης 

στην ΕΣΑΛ για εκτέλεση νέου έργου. 

4. Συμβάσεις Παραχώρησης έκτασης εάν η εγκατάσταση δεν έχει κύριο του έργου 
τον Οργανισμό Λιμένος αλλά Εταιρία η οποία κατασκευάζει και κατέχει την 
υποδομή. 

5. Λήψη των απαραίτητων πολεοδομικών αδειών και τήρηση του Οικοδομικού 
κανονισμού και των λοιπών απαιτήσεων. Μελέτη και Σχεδιασμός της υποδομής 
και του εξοπλισμού σύμφωνα με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, νόμους και 
κανονισμούς.  

6. Σύμβαση μεταξύ του κυρίου του έργου και του φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος, για τη λειτουργία της 
εγκατάστασης από το δεύτερο. 

7. Λήψη Άδειας Εγκατάστασης Δραστηριότητας από το Διαχειριστή της 
εγκατάστασης, και τήρηση των απαιτήσεων ασφαλείας και ορίων όχλησης. 

8. Εφαρμογή όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών περί της 
ασφάλειας κατά τον ανεφοδιασμό πλοίων με ΥΦΑ και κατά την προμήθεια ΥΦΑ 
από την εγκατάσταση μέσω του ανάντη προμηθευτή. Έλεγχος από το Διαχειριστή 
και τις Λιμενικές Αρχές για τήρηση των απαιτούμενων από τον κάθε εμπλεκόμενο 
στις παραπάνω διαδικασίες. 

Τα παραπάνω βήματα, είναι μία βασική αποτύπωση της τυπικής διαδικασίας και ποιο 
νομοθετικό τμήμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε βήμα, όπως έχει αναφερθεί στην 
ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου. Ωστόσο, πέραν της νομοθεσίας πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η σωστή αντιμετώπιση και διαχείριση των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, με βάση 
τα ενδιαφέρον τους, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους, όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί.  

Η ανάλυση ενδιαφερομένων μερών για εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού πλοίων με ΥΦΑ 
στην Ελλάδα, παρουσιάζει αρκετές αβεβαιότητες και οι προσεγγίσεις μπορεί να ποικίλουν. 
Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εγκατάσταση κατασκευασμένη στην Ελλάδα, ώστε 
να υπάρχουν δεδομένα για τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ από την άλλη πλευρά 
στοιχεία από την Ευρώπη μπορεί να μην είναι κοινά για το χώρο της Ελλάδας. Οι μέθοδοι και 
τα εργαλεία που έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάλυση ενδιαφερομένων μερών της υπόψη εγκατάστασης, όμως η βασική τους χρήση είναι 
από οργανισμούς και επιχειρήσεις και όχι από ένα εξωτερικό αναλυτή, γι αυτό πρέπει να 
προσαρμοστούν κατάλληλα τα εργαλεία στην κάθε περίπτωση. 

 Παρακάτω αναφέρονται κάποια βασικά βήματα, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην 
παρούσα εργασία και είναι τα εξής: 

1. Διαχωρισμός του έργου σε φάσεις (π.χ. Σχεδιασμός, Κατασκευή, Λειτουργία). 
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2. Ανάλυση νομοθετικού πλαισίου σε όλες τις φάσεις, για τον εντοπισμό των 
θεσμικών, νομικών και ρυθμιστικών φορέων που εμπλέκονται νομικά ή θεσμικά 
στις διαδικασίες ανάπτυξης του έργου. 

3. Ανάλυση της αγοράς, κυρίως μέσω έρευνας στο διαδίκτυο για έργα που είναι υπό 
σχεδιασμό στην Ελλάδα και για έργα σε χώρες της Ευρώπης. Εντοπισμός των 
ενδιαφερομένων μερών που δεν εντοπίζονται από την ανάλυση νομοθεσίας, και 
δεν έχουν συνήθως θεσμικό ρόλο αλλά επηρεάζουν και επηρεάζονται στις 
διάφορες φάσεις του έργου, και είναι ενδιαφερόμενα μέρη που λαμβάνονται 
υπόψη. 

4. Αναγνώριση των ενδιαφερόντων, προβληματισμών, στόχων και ανησυχιών, όλων 
των ενδιαφερομένων μερών που έχουν εντοπιστεί προηγουμένως. 

5. Ανάλογα το ρόλο και την πλευρά του αναλυτή, τα παραπάνω αποτελέσματα 
μπορούν να αξιολογηθούν, για τη διαμόρφωση προτάσεων προς ικανοποίηση ή 
αντιμετώπιση των ενδιαφερομένων μερών. 

6. Αποτύπωση σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να προκύψει σε 
κάθε φάση ποια ενδιαφερόμενα μέρη έχουν περισσότερη επιρροή με άλλα και 
επομένως μεγαλύτερη ισχύ στο κοινωνικό δίκτυο και βέβαια να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στη διαχείρισή τους. 

Τα παραπάνω βήματα είναι ενδεικτικά και κατά περίπτωση μπορούν να αλλάζουν και να 
εξειδικεύονται, ανάλογα με τις φάσεις του έργου που αναλύονται, το επίπεδο ανάλυσης που 
ζητείται και τα εργαλεία που επιλέγονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παρακάτω παραθέτονται οι πίνακες, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των 
σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών. Στον Πίνακα 13, απεικονίζονται τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη (Label) που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των σχέσεων, τα 
οποία χαρακτηρίζονται κάποιο αριθμό (Id), προσδιορίζεται ο τύπος τους (Type) και ένα 
ενδεικτικό χρώμα (Color) που επιλέγεται ανάλογα του τύπου τους. Στον Πίνακα 14 

απεικονίζονται οι σχέσεις (Source-Target) που εντοπίζονται στη φάση του Σχεδιασμού και 
των Αδειοδοτήσεων, δηλώνοντας επιπλέον τον τύπο της σχέσης (directed - undirected) και 
το είδος της σχέσης (Info). Ομοίως στον Πίνακα 15 απεικονίζονται τα παραπάνω στη φάση 
της κατασκευής και αντίστοιχα στον Πίνακα 16 στη φάση της Εγκατάστασης Δραστηριότητας 
και στη φάση Προετοιμασίας της Λειτουργίας. 

 

Πίνακας 13 Ταξινόμηση των κύριων ενδιαφερομένων μερών για χρήση στο λογισμικό gephi 

Id Label Type Color 

1 ΡΑΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

2 Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

3 ΔΕΣΦΑ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

4 Κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

5 Υπουργός ΠΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

6 
Διαχειριστής ΑΣΦΑ - Φορέας εκμετάλλευσης 
εγκατάστασης 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

7 Φορέας - Κύριος Έργου ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

8 Έχοντες έννομο συμφέρον ΛΟΙΠΟΙ RED 

9 Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

10 ΥΠΕΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

11 ΕΣΑΛ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

12 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

13 Δασική Υπηρεσία ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

14 Δημόσιες αρχές  ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

15 Περιφέρεια  ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

16 Κοινό ΛΟΙΠΟΙ RED 
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17 Ενδιαφερόμενο κοινό  ΛΟΙΠΟΙ RED 

18 Οικείος Δήμος ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

19 ΓΓΛΛΠ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

20 
Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένα - Οργανισμός Λιμένος 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

21 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

22 ΓΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

23 Παραχωρησιούχος ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

24 
Αδειοδοτούσα Αρχή (για εγκατάσταση 

δραστηριότητας) ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

25 Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΤ ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

26 Πυροσβεστική Υπηρεσία ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

27 Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

28 Λιμενική Αρχή ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 

29 Υπεύθυνοι Παράδοσης ΥΦΑ   ΛΟΙΠΟΙ RED 

30 Υπεύθυνοι Παραλαβής ΥΦΑ   ΛΟΙΠΟΙ RED 

31 Ανεξάρτητος μηχανικός ΛΟΙΠΟΙ RED 

32 Διαπιστευμένος φορέας ΛΟΙΠΟΙ RED 

33 Κάτοικοι γύρω περιοχών ΛΟΙΠΟΙ RED 

34 
Καταστηματάρχες - Επιχειρηματίες και 
Επαγγελματικά Σωματεία 

ΛΟΙΠΟΙ RED 

35 ΜΚΟ ΛΟΙΠΟΙ RED 

36 Τράπεζες ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

37 Μελετητές - Μηχανικοί ΛΟΙΠΟΙ RED 

38 Κατασκευαστές - Εργολάβοι ΛΟΙΠΟΙ RED 

39 Προμηθευτές ναυτιλιακού πετρελαίου ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

40 Πολιτικά Κόμματα  ΛΟΙΠΟΙ RED 

41 Πλοιοκτήτες ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ BLUE 

42 
Χώρες και Εταιρείες Παραγωγής και 
Εμπορίας Φ. Α. ΛΟΙΠΟΙ RED 

43 ΜΜΕ ΛΟΙΠΟΙ RED 

44 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΗΜΟΣΙΟΣ GREEN 
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Πίνακας 14 Προσδιορισμός σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά τη φάση σχεδιασμού της 
εγκατάστασης, για χρήση στο λογισμικό gephi 

Source Target Type Info Weight 

1 4 directed Παροχή Άδειας ΑΣΦΑ 5 

7 4 directed 

Ο Φορέας Έργου πρέπει να είναι Κάτοχος 
Άδειας ΑΣΦΑ για την κατασκευή της 
εγκατάστασης 

1 

2 3 directed 

Σύμβαση με ΔΕΣΦΑ Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ ή Χρήσης Εγκατάστασης 
Αποθήκευσης, που εντάσσεται στο Εθνικό 
Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

3 

4 3 directed 

Η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος 
στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ ή η επιβολή ειδικού τέλους 
στους Χρήστες του ΑΣΦΑ υπέρ του ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ 

1 

1 5 directed 

Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί στον Υπουργό ΠΕΚΑ και 
μπορεί να διενεργήσει δημόσιο 
διαγωνισμό για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ 

3 

4 5 directed 

Σε περίπτωση που γίνει διαγωνισμός για 
Άδεια, αποκτά άδεια με επιτυχία στο 
διαγωνισμό 

4 

6 1 directed 
Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ 

2 

1 6 directed 
Αποφασίζει για την χορήγηση Άδειας 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ 

5 

7 1 directed 
Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας 
ΑΣΦΑ 

2 

7 1 directed 

Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας 
Διαχείρισης ΑΣΦΑ, εάν ο Φορέας του 
Έργου θα είναι και ο Διαχειριστής 

2 

7 1 directed 
Υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας 
Προμήθειας 

2 

1 7 directed 
Παραλαμβάνει την αίτηση για χορήγηση 
Άδειας και ελέγχει την τυπική πληρότητα 

1 

8 7 directed 

Δύναται να υποβάλουν στη ΡΑΕ 
αντιρρήσεις σχετικά με υποβληθείσα 
αίτηση 

3 

1 7 directed Αξιολογεί την αίτηση 2 
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1 5 directed 
Γνωμοδοτεί πριν την απόφαση για τη 
διενέργεια διαγωνισμού ή όχι 2 

1 7 directed 

Αποφασίζει για την χορήγηση Άδειας 
ΑΣΦΑ. Η έγκριση της αίτησης ενέχει τη 
θέση Άδειας 

5 

5 7 directed 
Αποφασίζει για τη διενέργεια 
διαγωνισμού για χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ 

2 

7 10 directed 
Ζητά γνωμοδότηση για ΠΠΠΑ, για 
κατηγορία Α1 

1 

7 9 directed 
Ζητά γνωμοδότηση για ΠΠΠΑ, για 
κατηγορία Α2 

1 

10 7 directed 
Συντάσσει τη θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ 
(ή αρνητική) 4 

10 7 directed 

Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΚΑ - Υπογράφει τη θετική 
γνωμοδότηση ΠΠΠΑ ή την αρνητική 
απόφαση 

5 

11 9 directed 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή του ΠΠΠΑ 
για  την αδειοδότηση των Λιμενικών 
Έργων, κατηγορίας Α1 και Α2 

5 

11 10 directed 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή του ΠΠΠΑ 
για  την αδειοδότηση των Λιμενικών 
Έργων, κατηγορίας Α1 και Α2 

5 

10 7 directed 
Ελέγχει την τυπική πληρότητα του 
φακέλου ΜΠΕ, για έργα κατηγορίας Α1 

2 

9 7 directed 
Ελέγχει την τυπική πληρότητα του 
φακέλου ΜΠΕ, για έργα κατηγορίας Α2 

2 

11 10 directed 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή της ΜΠΕ 
για  την αδειοδότηση των Λιμενικών 
Έργων, κατηγορίας Α1  

5 

11 9 directed 

Γνωμοδοτεί - Απαιτείται η θετική 
γνωμοδότησή για την αποδοχή της ΜΠΕ 
για  την αδειοδότηση των Λιμενικών 
Έργων, κατηγορίας Α2 

5 
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12 10 directed 

Γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν η περιοχή 
όπου χωροθετείται το έργο ή η 
δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, γι αυτό αποστέλλεται 
αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΕ, για 
κατηγορία Α1 

4 

12 9 directed 

Γνωμοδοτεί σχετικά με το εάν η περιοχή 
όπου χωροθετείται το έργο ή η 
δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, γι αυτό αποστέλλεται 
αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΕ, για 
κατηγορία Α2 

4 

13 10 directed 

Γνωμοδοτεί μόνο για έργα τα οποία 
χωροθετούνται σε εκτάσεις εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, για 
κατηγορία Α1 

4 

13 9 directed 

Γνωμοδοτεί μόνο για έργα τα οποία 
χωροθετούνται σε εκτάσεις εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, για 
κατηγορία Α2 

4 

10 7 directed 
Συντάσσει ΑΕΠΟ ή απόφαση απόρριψης, 
για έργα κατηγορίας Α1  5 

9 7 directed 
Συντάσσει ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, 
για έργα κατηγορίας Α2 

5 

10 5 directed 

Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) - Ανήκει ΥΠΕΚΑ - 
Γνωμοδοτεί εάν ζητηθεί από Υπουργό 

2 

10 7 undirected 

Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) - Ανήκει ΥΠΕΚΑ -
Πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη για 
έκδοση ΑΕΠΟ, για έργα ή δραστηριότητες 
κατηγορίας Α (για κατηγορία Α1) 

4 

10 7 undirected 

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) - Ανήκει στο ΥΠΕΚΑ - 
Εποπτεύει, αξιολογεί, επεξεργάζεται και 
εισηγείται ως προς την έγκριση 
περιβαλλοντικών μελετών της 
υποκατηγορίας A1 

3 
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9 7 undirected 

Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) - Ανήκει στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρέπει να 
υπάρχει σύμφωνη γνώμη για έκδοση 

ΑΕΠΟ, για έργα ή δραστηριότητες 
κατηγορίας Α (για κατηγορία Α2) 

5 

14 10 directed 
Γνωμοδοτούν για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, για Α1 

2 

14 9 directed 
Γνωμοδοτούν για περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, για Α2 

2 

16 15 directed Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 2 

17 15 directed Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 2 

18 15 directed Διατυπώνει άποψη στην Περιφέρεια 2 

20 11 directed 

Συντάσσει Master Plan και υποβάλλει 
αίτηση στην ΕΣΑΛ για εκτέλεση νέου 
έργου 

2 

11 20 directed 

Αποφασίζει για την ένταξη ενός λιμενικού 
έργου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη 
μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master 
Plan), ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση 
του 

5 

19 11 directed 

Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και 
Μελετών Διαχείρισης (Master Plan) των 
λιμένων που ενέκρινε η ΕΣΑΛ 

3 

20 23 directed 

Εγκρίνει, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα 
και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη 
χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη 
ζώνη λιμένα 

3 

21 20 directed 
Σύμφωνη γνώμη για την παραπάνω 
παραχώρηση 

2 

22 20 directed 
Σύμφωνη γνώμη για την παραπάνω 
παραχώρηση 

2 

23 21 directed 

Νομιμοποιείται να υποβάλλει ο ίδιος την 
αίτηση έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του 
έργου 

2 
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33 8 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

33 16 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

33 17 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

34 8 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

34 16 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

34 17 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

33 15 undirected Απόψεις θετικές ή αρνητικές 1 

33 18 undirected Απόψεις θετικές ή αρνητικές 1 

33 7 undirected Ενστάσεις ή επικρότηση της επένδυσης 1 

33 7 undirected Ενδιαφέρον για θέσεις εργασίας 1 

34 15 undirected 
Απόψεις θετικές ή αρνητικές, μέτρα για τη 
διασφάλιση της δουλειάς τους 

1 

34 18 undirected 
Απόψεις θετικές ή αρνητικές, μέτρα για τη 
διασφάλιση της δουλειάς τους 

1 

7 33 undirected Προώθηση - Παρουσίαση του έργου 1 

35 17 undirected Ενδεχόμενη ταύτιση 1 

35 1 undirected 

Πιθανές ενστάσεις και αιτήματα για να 
μπλοκάρουν το έργο ή για να λάβουν και 
άλλα μέτρα κατά το σχεδιασμό 

2 

35 10 undirected 

Πιθανές ενστάσεις και αιτήματα για να 
μπλοκάρουν το έργο ή για να λάβουν και 
άλλα μέτρα κατά το σχεδιασμό 

2 

35 7 undirected 
Διαμαρτυρίες και στρέβλωση της εικόνας 
της επένδυσης 

1 

35 21 undirected 

Πιθανές ενστάσεις και αιτήματα για να 
μπλοκάρουν το έργο ή για να λάβουν και 
άλλα μέτρα κατά το σχεδιασμό 

1 

35 39 undirected Προσπάθεια ενημέρωσης και επηρεασμού 1 

35 16 undirected Προσπάθεια ενημέρωσης και επηρεασμού 1 
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36 7 directed Επαφές για χρηματοδότηση έργου 4 

37 20 undirected 

Σύνταξη master plan, στην περίπτωση που 
δεν εκπονείται απευθείας από τον φορεά 
διοίκησης 

1 

37 7 directed 
Εκπόνηση ή Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για εκπόνηση ΠΠΠΑ και ΜΠΕ 

2 

37 7 directed 
Σχεδιασμός εγκατάστασης και εκπόνηση 
μελετών 

2 

11 37 undirected 
Έγκριση Master Plan και πιθανές 
παρατηρήσεις 

2 

39 1 undirected 
Αιτήματα για να μη χαθεί το αντικείμενό 

τους 
1 

39 10 undirected 
Αιτήματα για να μη χαθεί το αντικείμενό 

τους 
1 

39 7 undirected Εξεύρεση πιθανής συνεργασίας 1 

40 1 undirected 
Δηλώσεις - Ανακοινώσεις για τις 
αδειοδοτήσεις, με βάση τη θέση τους 

1 

40 10 undirected 
Δηλώσεις - Ανακοινώσεις για τις 
αδειοδοτήσεις, με βάση τη θέση τους 

1 

40 16 undirected 
Προσπάθεια επηρεασμού και προώθηση 
θέσεων 

1 

40 33 undirected 
Προσπάθεια επηρεασμού και προώθηση 
θέσεων 

1 

43 7 undirected 
Προβολή εικόνας ανάλογα του σκοπού 
τους 

1 

7 43 undirected 

Προσπάθεια καλών σχέσεων με ΜΜΕ, και 
προβολή της εικόνας που επιθυμούν για 
την επένδυση 

1 

43 10 undirected 
Κριτική για περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
ως αρμόδια υπηρεσία 

1 

43 15 undirected Προβολή απόψεων του φορέα 1 

43 18 undirected Προβολή απόψεων του φορέα 1 

43 33 undirected Ενημέρωση και προσπάθεια επηρεασμού 1 

43 34 undirected Ενημέρωση και προσπάθεια επηρεασμού 1 
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43 20 undirected 

Προβολή εικόνας του φορέα προς το 
κοινό, ανάλογα των συμφερόντων και 
σχέσεων 

1 

44 1 directed 
Ενέργειες υποστήριξης για παροχή 
αδειοδοτήσεων  2 

44 7 directed 
Ενέργειες υποστήριξης του έργου και 
πιθανές χρηματοδοτήσεις 

2 

44 10 directed Ενέργειες υποστήριξης του έργου  1 

44 21 directed Ενέργειες υποστήριξης του έργου  1 

44 37 directed 
Κανονισμοί και οδηγίες που ακολουθούν 
κατά το σχεδιασμό 

2 

41 7 undirected 
Θετική κριτική για δημιουργία 
εγκατάστασης και τυχόν υποστήριξη 

1 

 

 

Πίνακας 15 Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά τη φάση κατασκευής 
της εγκατάστασης, για χρήση στο λογισμικό gephi 

Source Target Type Info Weight 

11 7 directed 
Kαθορίζει τις προδιαγραφές εκτέλεσης 
λιμενικών έργων 

1 

11 7 directed 
Παρακολουθεί την εκτέλεση των 
λιμενικών έργων 

1 

20 7 directed 

Αποφασίζει για την εκτέλεση των έργων 
που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης 
λιμένος (Master Plan) 

3 

11 20 directed 

Ελέγχει τη συμβατότητα των τεχνικών 
μελετών με τα εγκεκριμένο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης 
(Master Plan) 

3 

21 7 directed 
Λαμβάνει απόφαση η οποία επέχει θέση 
άδειας κατασκευής του έργου 

5 

21 28 directed 
Λαμβάνει κοινοποίηση της ανωτέρω 
απόφασης 

1 
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19 20 directed 

Εποπτεύει τα έργα που εκτελούνται σε 
Οργανισμούς Λιμένος ΑΕ, στην περίπτωση 
κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση, την επίβλεψη και εποπτεία 
εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος 

3 

19 7 directed 

Εποπτεύει τα έργα που εκτελούνται σε 
Οργανισμούς Λιμένος ΑΕ, στην περίπτωση 
κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική 
σύμβαση, την επίβλεψη και εποπτεία 
εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά 
περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος 

3 

7 1 directed 

Οφείλει να ολοκληρώσει την κατασκευή 
του έργου σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής που 
περιλαμβάνεται στην Άδεια 

3 

7 1 directed 

Οφείλει να ενημερώνει ανά εξάμηνο τη 
ΡΑΕ για την πρόοδο του έργου ιδίως σε 
σχέση με τις εργασίες κατασκευής αυτού 

1 

7 1 directed 

Γνωστοποιεί  στη ΡΑΕ, σε περίπτωση που 
προβλέπεται καθυστέρηση στην 
κατασκευή του έργου 

1 

7 1 directed 

Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και 
εφαρμόζει τεχνικούς κανόνες και 
προδιαγραφές 

1 

7 20 directed 
Ενημέρωση για πρόοδο εργασιών και 
τήρηση όρων παραχώρησης 

3 

33 7 undirected 
Παράπονα για τυχόν προβλήματα και 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή 

1 

33 18 undirected 
Παράπονα για τυχόν προβλήματα και 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή 

1 

33 15 undirected 
Παράπονα για τυχόν προβλήματα και 
επιπτώσεις κατά την κατασκευή 

1 
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34 18 undirected 

Παράπονα για τυχόν οχλήσεις κατά την 
κατασκευή και προβλήματα στην εργασία 
τους 

1 

34 15 undirected 

Παράπονα για τυχόν οχλήσεις κατά την 
κατασκευή και προβλήματα στην εργασία 
τους 

1 

33 43 undirected 

Αναφορά των παρατηρήσεων, 
προβλημάτων παραπόνων, κλπ για 
δημοσιοποίηση 

1 

34 43 undirected 

Αναφορά των παρατηρήσεων, 
προβλημάτων παραπόνων, κλπ για 
δημοσιοποίηση 

1 

35 10 undirected 
Παρακολούθηση έργων και πιθανά 
αιτήματα ή ενστάσεις  1 

35 11 undirected 
Παρακολούθηση έργων και πιθανά 
αιτήματα ή ενστάσεις  1 

35 21 undirected 
Παρακολούθηση έργων και πιθανά 
αιτήματα ή ενστάσεις  1 

35 15 undirected 
Παρακολούθηση έργων και πιθανά 
αιτήματα ή ενστάσεις  1 

35 18 undirected 
Παρακολούθηση έργων και πιθανά 
αιτήματα ή ενστάσεις  1 

35 33 undirected Μεταφορά απόψεων και ενημέρωση 1 

36 7 directed Χρηματοδότηση έργου 5 

36 20 directed 
Πιθανή χρηματοδότηση παράλληλων 
έργων 

3 

7 37 directed 
Ανάθεση οριστικών μελετών και επίβλεψη 
έργου 

4 

7 38 directed Ανάθεση κατασκευής των υποδομών 4 

37 1 directed 
Παρακολούθηση εφαρμογής μελέτης και 
αναφορά εάν ζητηθεί 3 
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37 7 directed Παρακολούθηση εφαρμογής μελέτης 3 

37 38 directed 
Συνεργασία για κατασκευή σύμφωνα με 
μελέτη 

3 

38 1 directed 
Ενημέρωση για τυχόν προβλήματα ή όχι 
κατά την κατασκευή 

3 

38 7 directed 
Κατασκευή σύμφωνα με τα ζητούμενα και 
φερέγγυα συνεργασία 

5 

36 38 directed Χρηματοδότηση για υποστήριξη εργασιών 3 

40 7 undirected 
Απόψεις για την κατασκευή του έργου, και 
πιθανές αντιθέσεις 

1 

40 43 undirected Προβολή θέσεων για δημοσιοποίηση 1 

40 38 undirected 
Θέσεις για συνθήκες εργασίες και πιθανά 
ατυχήματα 

1 

43 7 undirected 
Κριτική για κατασκευή έργου και 
παρουσίαση προόδου 

1 

43 33 undirected 
Προβολή θέσης και προσπάθεια 
επηρεασμού 

1 

43 34 undirected 
Προβολή θέσης και προσπάθεια 
επηρεασμού 

1 

44 38 directed 
Κανονισμοί και οδηγίες κατά την 
κατασκευή 

3 

44 1 directed Αιτήματα για ενημέρωση προόδου έργου 1 

 

 

Πίνακας 16 Προσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά τη φάση 
εγκατάστασης δραστηριότητας, προετοιμασίας λειτουργίας και λειτουργίας της 
εγκατάστασης, για χρήση στο λογισμικό gephi 

Source Target Type Info Weight 

24 6 directed 
Χορηγεί άδεια εγκατάστασης 
δραστηριότητας 

5 

24 6 directed Διενεργεί επιθεωρήσεις 3 
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10 6 directed 

Αρμόδια αρχή για τον Καθορισμό 
κανόνων, μέτρων και όρων για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα 
μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή 
μονάδες 

3 

6 24 directed 

Υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτή ορίζεται 
στην παράγραφο 21 του άρθρου 3, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει:  
α) τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών 
και των μειγμάτων  
β) αν η εγκατάσταση ανήκει ανώτερη 
βαθμίδα 

1 

6 24 directed 
Υποβάλλει φάκελο κοινοποίησης στην 
αδειοδότουσα αρχή  1 

6 24 directed 

Παραδίδει μαζί με τον φάκελο 

κοινοποίησης και την μελέτη ασφαλείας 
(για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας) 

1 

24 6 directed Επιβάλλει όρους, μέτρα και περιορισμούς 3 

15 16 directed Κάνει ενημέρωση του κοινού 1 

15 33 directed Κάνει ενημέρωση του κοινού 1 

18 34 directed Κάνει ενημέρωση του κοινού 1 

6 24 directed 

Υποχρεούται να ενημερώνει εκ των 
προτέρων την αδειοδοτούσα αρχή και να 
προβαίνει σε επικαιροποίηση/ 
αναθεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης 
σε περιπτώσεις ουσιαστικής μεταβολής 
των ποσοτήτων των ουσιών 

3 

6 24 directed 
Υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή την 
ΕΠΠΜΑ μαζί με το φάκελο κοινοποίησης  1 
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6 24 directed 

Συνεργάζεται με την αδειοδοτούσα αρχή, 
το/α οικείο/α Περιφερειακό/α 
Συμβούλιο/α και την Αυτοτελή Δ/νση 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας 
Περιφέρειας για την ενημέρωση του 
κοινού 

1 

6 16 directed Ενημέρωση του κοινού 1 

6 17 directed Ενημέρωση του κοινού 1 

6 24 directed 

Υποχρεούται να υποβάλλει στην 
αδειοδοτούσα αρχή, μαζί με την αίτηση 
για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, 
ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας 
αυτής, άδειας λειτουργίας ή 
εκμετάλλευσης ή άλλης σχετικής έγκρισης 
ή βεβαίωσης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, Μελέτη Ασφαλείας (για 
ανώτερη βαθμίδα) 

4 

25 24 directed Αξιολογεί το περιεχόμενο της Μελέτης 2 

26 24 directed Αξιολογεί το περιεχόμενο της Μελέτης 2 

27 16 directed Ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού 1 

27 17 directed Ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού 1 

27 33 directed Ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού 1 

27 34 directed Ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού 1 

6 24 directed 

Επανεξετάζει περιοδικά και, όταν 
χρειάζεται, επικαιροποιεί την Μελέτη 
Ασφαλείας, τουλάχιστον ανά πενταετία 

1 
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6 27 directed 

Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, 
ώστε αυτή να είναι σε θέση να καταρτίζει 
εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

1 

6 16 directed 

Θέτει στη διάθεση του κοινού μετά από 
σχετικό αίτημα:   α) τον θεωρημένο 
φάκελο Κοινοποίησης και β) τη Μελέτη 
Ασφαλείας 

1 

28 41 directed 

Διενεργεί ελέγχους στα Πλοία που 
ανεφοδιάζονται 
με ΥΦΑ στην περιοχή δικαιοδοσίας της 

2 

28 6 directed 

Καθορίζουν με αποφάσεις τους, τις τυχόν 
πρόσθετες λεπτομέρειες και περιορισμούς 
που συνδέονται με τη 

διενέργεια Ανεφοδιασμού Πλοίου με ΥΦΑ 

4 

20 6 directed 

Καθορίζει την περιοχή του λιμένα όπου 
επιτρέπεται ο Ανεφοδιασμός Πλοίου με 
ΥΦΑ 

4 

20 41 directed 

Καθορίζει την περιοχή του λιμένα όπου 
επιτρέπεται ο Ανεφοδιασμός Πλοίου με 
ΥΦΑ 

2 

29 6 directed 
Παράδοση ΥΦΑ - Ανάλογα με τον τρόπο 
Ανεφοδιασμού του πλοίου με ΥΦΑ 

4 

29 41 directed 
Παράδοση ΥΦΑ - Ανάλογα με τον τρόπο 
Ανεφοδιασμού του πλοίου με ΥΦΑ 

4 

30 6 directed Παραλαβή ΥΦΑ 4 

30 41 directed Παραλαβή ΥΦΑ 4 

31 6 directed 
Αναλαμβάνει Eκπόνηση Εγχειρίδιου 
Λιμένα Ανεφοδιασμού ΥΦΑ (ΕΛΑΥΦΑ) 2 

32 31 directed Εγκρίνει το ΕΛΑΥΦΑ 3 

32 6 directed Εγκρίνει το ΕΛΑΥΦΑ 3 
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33 6 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

33 15 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

33 18 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

34 6 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

34 15 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

34 18 undirected 
Παράπονα - Αιτήματα για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης 

1 

33 6 undirected Θέσεις εργασίας 1 

33 16 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

33 17 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

34 16 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

34 17 undirected Ενδεχόμενη συσχέτιση των δύο μερών 1 

35 6 undirected 

Παρακολούθηση λειτουργίας 
εγκατάστασης σε σχέση με 
περιβαλλοντική πολιτική 

1 

35 10 undirected 
Αιτήματα - Παρατηρήσεις για την 
εγκατάσταση 

1 

41 6 directed Χρήση εγκατάστασης 4 

6 41 directed Χρήση πλοίων για μεταφορά ΥΦΑ 4 

42 6 directed Συμφωνίες για πώληση ΥΦΑ 4 

6 3 directed 

Χρήση εγκατάστασης Ρεβυθούσας για 
εισαγωγή και προσωρινή αποθήκευση 
ΥΦΑ, εάν δεν γίνεται απευθείας εισαγωγή 
στην εγκατάσταση 

4 
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3 6 directed 
Εκτέλεση όλων των ενεργειών για 
διαχείριση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα 

4 

43 6 undirected 
Παρακολούθηση λειτουργίας 
εγκατάστασης  1 

43 33 undirected 
Ενημέρωση και επηρεασμός για τη 

λειτουργία της εγκατάστασης 
1 

44 6 directed Απαίτηση για τήρηση κανόνων ασφαλείας 4 

44 24 directed 

Έλεγχος κανόνων και ασφάλειας 
εγκατάστασης, σύμφωνα με τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς 

3 

44 41 directed Κίνητρα για χρήση ΥΦΑ 1 
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Πίνακας 17 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου, της φάση σχεδιασμού 
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Πίνακας 18 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου, της φάσης κατασκευής 
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Πίνακας 19 Ανάλυση κοινωνικού δικτύου, της φάσης εγκατάστασης δραστηριότητας, προετοιμασίας 
λειτουργίας και λειτουργίας 


