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Προς 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 

E-mail: consultation@rae.gr  

 
Θέμα: Απόψεις στη Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής 

Δράσης  

 

Αξιότιμοι Κύριοι  

Ο ΣΕΒΛ στηρίζει την έντονη αίσθηση του επείγοντος στις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Κυβέρνησης να διασφαλίσουν επαρκείς 

ποσότητες φυσικού αερίου, ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά μας και η οικονομία 

μας να περάσουν τους επόμενους δύο χειμώνες. Πρόκειται για ατομική και 

συλλογική ευθύνη και ο Σύνδεσμος  Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λιπασμάτων, 

που επηρεάζεται άμεσα από τη λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου, είναι έτοιμος 

να διαδραματίσει το ρόλο του από κοινού με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το 

Υπουργείο.  

Όσον αφορά τα σχέδια μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, συμφωνούμε με την 

προσέγγιση που προτείνει το Σχεδιο Προληπτικής Δράσης της ΡΑΕ για τα μέτρα 

κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και τα μέλη μας είναι 

έτοιμα να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια.  

Εντούτοις, ο ΣΕΒΛ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του τομέα των λιπασμάτων 

στη διατροφική αλυσίδα και το καθήκον των μελών του να συμμετέχουν στην 

εξασφάλιση επαρκούς παραγωγής τροφίμων για τους Έλληνες πολίτες, θεωρεί 

απαραίτητο να συμπεριληφθούν προβλέψεις προστασίας για την παραγωγή 

λιπασμάτων στην Ελλάδα στο Σχέδιο Προληπτικής Δράσης της ΡΑΕ και  εισηγείται 

ως ακολούθως: 

1. Να προβλεφθεί εξ αρχής στο Σχέδιο η μη διακοπή παροχής φυσικού αερίου στις 

εταιρείες που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

λιπασμάτων, εξασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή επαρκούς ποσότητας 

ελληνικών λιπασμάτων για την κάλυψη των αναγκών των ελλήνων αγροτών  
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2. Να δημιουργηθεί Επιτροπή Κρίσης με συμμετοχή εκπροσώπων από τους 

Συνδέσμους όλων των κρίσιμων οικονομικών τομέων που επηρεάζονται από τη 

μείωση της παροχή Φυσικού Αερίου και ιδιαίτερα των τομέων που βρίσκονται 

στη διατροφική αλυσίδα ώστε να αναγνωριστούν κοινές αρχές και κριτήρια για 

τον προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας στην ακραία περίπτωση 

περικοπής του φυσικού αερίου και μη επάρκειάς του ακόμη και μετά την 

εφαρμογή των προβλέψεων του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης  

3. Να αναγνωριστεί η αλυσίδα αξίας των προιόντων που συνδέονται με την 

κατανάλωση Φυσικού Αερίου και για τα οποία δε μπορεί να υπάρχει 

υποκατάσταση, όπως λόγου χάρη η παραγωγή των λιπασμάτων που 

χρησιμοποιούν το φυσικό Αέριο ως πρώτη ύλη και όχι ως καύσιμο για το 

ενεργειακό του περιεχόμενο και με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών 

να πραγματοποιηθεί μια διασυνοριακή ανάλυση εισαγωγών και εξαγωγών σε 

βάθος χρόνου δύο ετών με προβλέψεις για περιπτώσεις επιπρόσθετης πιθανής 

«αστοχίας» στην τροφοδοσία με Φυσικό Αέριο. 

Ευελπιστώντας στην θετική ανταπόκρισή σας και υιοθέτηση των προτάσεων του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λιπασμάτων  

Διατελούμε με εκτίμηση 

για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΛ 

     Ο   Πρόεδρος                                                                       Ο  Αντιπρόεδρος  

                                                                                             

Δρ Θεοδώρα Κουλουρά                                                    Αναστάσιος Χρι  στόπουλος 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ                                                  ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ 
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