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29/7/2022 

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 

Αναφορικά με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης που καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ σύμφωνα 

με τις προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 σχετικά με τα 

μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, θα θέλαμε να 

υποβάλουμε τα ακόλουθα ενημερωτικά στοιχεία αλλά και σχόλια ή και προτάσεις 

αλλαγής: 

1. Η λιπασματοβιομηχανία στη Νέα Καρβάλη Καβάλας είναι η μοναδική ελληνική 

βιομηχανία παραγωγής  λιπασμάτων και χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη 

και ΟΧΙ ως καύσιμο, δηλαδή για την εκμετάλευση του θερμιδικού του περιεχομένου.  

Η εν λόγω βιομηχανία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις τη δεκαετία 1980-1990 

ώστε να ανανεώσει τα βιομηχανοστάσιά της σε φιλικότερα προς το περιβάλλον και 

στα πλαίσια αυτά εγκατέστησε μια νέα μονάδα αμμωνίας με πρώτη ύλη το Φυσικό 

Αέριο και αποξήλωσε την υφιστάμενη από το 1964 μονάδα αμμωνίας που 

χρησιμοποιούσε παλαιότερη τεχνολογία με πρώτη ύλη το πετρέλαιο. Με την 

επένδυση αυτή, η λιπασματοβιομηχανία έγινε ο πρώτος βιομηχανικός καταναλωτής 

στην Ελλάδα για το Φυσικό Αέριο και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτ,ουργία  της εν λόγω 

μονάδας πριν ακόμη ολοκληρωθεί το Εθνικό έργο του αγωγού μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου  από τη Ρωσία, χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο από το κοίτασμα του Πρίνου.  

Η εν λόγω μονάδα είναι αδύνατον Τεχνικά να λειτουργήσει με άλλη, πλην του 

Φυσικού Αερίου, πρώτη ύλη και επιπλέον δε μπορεί να λειτουργεί με μεταβαλόμενη 

παροχή Φυσικού Αερίου αλλά ούτε και να διακοπεί απότομα η παροχή Φυσικού 
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Αερίου. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας του 

εξοπλισμού και οι οικονομικές επιπτώσεις για την εταιρεία θα είναι δυσβάσταχτες 

ενώ τίθεται σε άμεσο και υπερβολικό κίνδυνο η δυνατότητα επαναλειτουργίας της 

εγκατάστασης.  

Άλλωστε, η αναγκαιότητα αδιάλειπτης και σταθερής ποσότητας παροχής Φυσικού 

προς τη λιπασματοβιομηχανία διαμέσου του συστήματος του ΔΕΣΦΑ από το σημείο 

εξόδου «VFL» τεκμηριώνεται εύλογα και απλά: 

i. από το προφιλ κατανάλωσης του Φυσικού Αερίου από τη λιπασματοβιομηχανία 

που είναι συνεχές και αδιάλειπτο καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και του έτους 

για τα περίπου 25 έτη που λειτουργεί η εγκατάσταση με Φυσικό Αέριο από τον 

αγωγό του ΔΕΣΦΑ 

ii. από το γεγονός ότι η λιπασματοβιομηχανία δεν ήταν ποτέ στους διακόψιμους 

καταναλωτές (δεν συμμετείχε στη διαδικασία της  διακοψιμότητας  φυσικού 

αερίου και επομένως δεν επωφελείται  οικονομικά γιατί δεν μπορεί να 

υποστηρίξει καμία μείωση ή και διακοπή φυσικού αερίου προς τις εγκαταστάσεις 

της) 

iii. επωμίζεται και συνεισφέρει αδιαμαρτύρητα στο μέρος που της αναλογεί το 

κόστος για το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού από την αρχή εφαρμογής του και 

έως σήμερα ώστε οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με Φυσικό Αέριο να διατηρούν 

αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου και να μπορούν να το χρησιμοποιούν σε 

περιπτώσεις έλλειψης Φυσικού Αερίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ικανή 

ποσότητα φυσικού αερίου για τους καταναλωτές όπως η λιπασματοβιομηχανία  

2. Η λιπασματοβιομηχανία χρειάζεται προτεραιότητα στην πρόσβαση στο Φυσικό αέριο 

ως ένας τομέας κλειδί για την Ασφάλεια Τροφίμων της ΕΕ. Η παραγωγή λιπασμάτων 

στη χώρα μας είναι ύψιστης σημασίας για τον αγροτικό τομέα και η ελληνική 

λιπασματοβιομηχανία μπορεί να εξασφαλίσει την αδιάκοπη προμήθεια λιπασμάτων 

στην ελληνική αγορά ώστε να μην παρουσιαστούν ελλείψεις γεωργικών προιόντων. 
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Άλλωστε και ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Λιπασμάτων (Fertilizers Europe Association), 

του οποίου μέλος είναι η ελληνική λιπασματοβιομηχανία στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, 

εξέδωσε σχετική ανακοίνωση τονίζοντας την ανθρωπιστική ανάγκη να μην 

επηρεαστεί η παροχή φυσικού αερίου στη λιπασματοβιομηχανία  (επισυνάπτεται η 

σχετική ανακοίνωση) 

3. Στην εκτίμηση της Επικινδυνότητας και ιδιαίτερα στα μέτρα που προτείνονται να 

υιοθετηθούν στο Σχέδιο Προλητπικής Δράσης είναι σημαντικό για την Ελλάδα, που οι 

μεγάλες βιομηχανίες είναι σχετικά λίγες και αναγνωρίσιμες, να καταγραφούν 

αναλυτικά για κάθε βιομηχανικό καταναλωτή: 

 οι ημερήσεις καταναλώσεις για τα τελευταία 3 έτη 

 ο τρόπος που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο  

 αν το φυσικό αέριο μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο υλικό σε κάθε έναν 

χωριστά 

 αν συμμετείχε στη διαδικασία της διακοψιμότητας παροχής φυσικού αερίου 

 αν χρεώνονταν με Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού 

ώστε να προβλέπεται εκ των προτέρων για την κάθε μια από τις μεγάλες βιομηχανίες η 

αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου. 

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε και θεωρούμε απαραίτητο να περιληφθεί στο Σχέδιο 

Προληπτικής Δράσης σαφής αναφορά ανά μεγάλο βοιομηχανικό καταναλωτή αν 

απαιτείται να έχει αδιάλειπτη παροχή Φυσικού Αερίου και ιδιαίτερα για τη 

λιπασματοβιομηχανία της Νέας Καρβάλης Καβάλας να περιληφθεί στους καταναλωτές 

με αδιάλειπτη και αμείωτη παροχή Φυσικού Αερίου. 

Με εκτίμηση  

 
Δρ. Θεοδώρα Κουλουρά  

E-mail επικοινωνίας για την επιστολή: 
g.director@hellagrolip.com 
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