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Η Γεκόζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ άξρηζε ηηο εξγαζίεο ηεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2009.

 Τν 100% ηωλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.

Υπάξρεη δπλαηόηεηα γηα αγνξά ηνπ 44% ηωλ κεηνρώλ από ηελ ΑΗΚ.

Σύκθωλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ Ηκεξνκελίαο 18/06/2008 θαη

31/03/2009, ε ΓΔΦΑ είλαη ν θαζνιηθόο Δηζαγωγέαο θαη Πξνκεζεπηήο Φπζηθνύ Αεξίνπ

ζηελ Κύπξν

Σύκθωλα κε ηηο Δπξωπαϊθέο νδεγίεο ε Κύπξνο ραξαθηεξίδεηαη ωο απνκνλωκέλε θαη

αλαδπόκελε αγνξά θαη κπνξεί λα δηαηεξήζεη θξαηηθό κνλνπώιην ζηελ Δηζαγωγή θαη

Πξνκήζεηα Φ.Α. γηα 10+10 ρξόληα.
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Σύκθωλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ΓΔΦΑ ην νπνίν εηνηκάζηεθε από ηελ Κπβέξλεζε, νη ζθνπνί

ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη:

1. Να αγνξάδεη, εηζάγεη, ρξεζηκνπνηεί, δηαλέκεη, πωιεί, θαη δηαζέηεη Φπζηθό Αέξην ζε

νπνηαδήπνηε κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη Υγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ.

2. Να δηαρεηξίδεηαη ην Γίθηπν Γηαλνκήο θαη πξνκήζεηαο Φ.Α.

3. Να ζπλνκνινγεί ζπκβάζεηο, γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα, κε ηελ Κππξηαθή

Γεκνθξαηία ε κε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο, ε κε νπνηαδήπνηε εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκό,

νξγαληζκό, θνηλνπξαμία ε κε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο νληόηεηα.

4. Να δηαπξαγκαηεύεηαη, αγνξάδεη, πωιεί, δηαρεηξίδεηαη απνζεθεύεη, εηζάγεη, εμάγεη,

δηαθεκίδεη, δηακεηαθνκίδεη νηαδήπνηε εκπνξεύκαηα, πξνϊόληα πιηθά, πξνκήζεηεο ε άιια

πιηθά θαη άπια αγαζά πάζεο θύζεωο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ.

3

ΔΕΦΑ 



Χαρακτθριςτικά τθσ 
Κυπριακισ Αγοράσ 
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Τα μικρά νθςιϊτικα κράτθ είναι 
πολφ ευάλωτα ςε εξωτερικζσ 
οικονομικζσ και ενεργειακζσ 

κρίςεισ

Η Κφπροσ αυτι τθ ςτιγμι είναι 
μια μικρι και απομονωμζνθ 

Αγορά θ οποία ςτθρίηεται ςτθν 
ολότθτα τθσ ςε ειςαγόμενα  
καφςιμα για να καλφψει τισ 
ενεργειακζσ τθσ ανάγκεσ. 

Η ειςδοχι τθσ Κφπρου ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ  δθμιοφργθςε 

νζεσ υποχρεϊςεισ και 
δεςμεφςεισ για τθν ενζργεια και 

το περιβάλλον. 

Η οικονομικι πρόοδοσ και 
ευθμερία είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνεσ με τθν ενεργειακι 
ανεξαρτθτοποίθςθ και 

εξαςφάλιςθ εφοδιαςμοφ. 
(Security of Supply)



Στόχοσ
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Η Κύππορ σπειάζεται μια 

λειτοςπγική Αγοπά Ενέπγειαρ 

(Energy Market) πος να εξασυαλίζει, 

αζθάλεια εθοδιαζμού και τηλή 

ποιόηηηα εξςπηπέηηζηρ στην 

σαμηλόηεπη δςναηή ηιμή. 



Ενεργειακι Πολιτικι 
Ο μακρόπνοοσ Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να είναι ςυνυφαςμζνοσ 

με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ και τθν Ευρωπαϊκι Ενεργειακι Στρατθγικι. 
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• Διαφοροποίθςθ Ενεργειακϊν Πόρων. 

• Διατιρθςθ αποκεμάτων καυςίμων (90 Ημζρεσ). 

Αςφάλεια Ενεργειακοφ Εφοδιαςμοφ 

• Μζςω τθσ ουςιαςτικισ μείωςθσ του κόςτουσ τθσ Ενζργειασ 
για ϊκθςθ τθσ Οικονομικισ Ανάπτυξθσ.

Ενίςχυςθ Ανταγωνιςτικότθτασ Κυπριακισ 
Οικονομίασ

• Συνειςφορά ςτο Στόχο 20-20-20 μζχρι το 2020 τθσ Ε.Ε. 
μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 αλλά και τθσ 
αφξθςθσ τθσ απόδοςθσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
ςτθν Ηλεκτροπαραγωγι και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. 

Περιβαλλοντικζσ  Δεςμεφςεισ



ΔΕΦΑ

• Χριςθ του περιβαλλοντικά φιλικότερου και φκθνότερου 
Φυςικοφ Αερίου ςε ςχζςθ με το Μαηοφτ και το Ντίηελ. 

• Απεξάρτθςθ τθσ Οικονομίασ από τα ςθμερινά καφςιμα.

Διαφοροποίθςθ 
Ενεργειακϊν 

Πόρων 

• Εξαςφάλιςθ Φυςικοφ Αερίου για τθν Εγχϊρια Αγορά 
μζςω μακροχρόνιων ςυμφωνιϊν προμικειασ Φ.Α. (SPA).

• Προμικεια Φυςικοφ Αερίου ςτθν ΑΗΚ και άλλουσ 
καταναλωτζσ μζςω ςυμβολαίων πϊλθςθσ Φ.Α.(GSA)

Αςφάλεια 
Ενεργειακοφ 
Εφοδιαςμοφ 

• Ανάπτυξθ εςωτερικοφ δικτφου Διανομισ Φυςικοφ 
Αερίου. 

• Καταςκευι και λειτουργία των απαραίτθτων υποδομϊν 
Φ.Α.

Διαχείριςθ 
Υποδομϊν 

Φυςικοφ Αερίου 
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Ο ρόλοσ τθσ ΔΕΦΑ

Ειςαγωγι

Αποκικευςθ

Μεταφορά

Διανομι

Εφοδιαςμόσ

Εμπορία

Φυςικό 
Αζριο
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Αρμοδιότθτεσ ΔΕΦΑ 
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ΗΠΣ Βαςιλικοφ 

• ≈0.6 km

ΗΠΣ Μονισ

• ≈12 km

ΗΠΣ Δεκζλειασ 

• ≈65 km

I. Η διαςφάλιςθ παροχισ Φ.Α. ςτθν εγχϊρια αγορά, ςτο χαμθλότερο
δυνατό κόςτοσ αρχικά για τθν Ηλεκτροπαραγωγι και ακολοφκωσ ςτισ
Βιομθχανίεσ, Ξενοδοχεία και Οικιακοφσ Καταναλωτζσ.

II. Η ανάπτυξθ του εςωτερικοφ δικτφου Διανομισ Φυςικοφ Αερίου.
Αρχικά κα αποτελείται από 3 ςωλθνϊςεισ οι οποίεσ κα τροφοδοτοφν

τουσ 3 Ηλεκτροπαραγωγοφσ Στακμοφσ τθσ ΑΗΚ. Το δίκτυο αυτό κα
αποτελεί και τθ ραχοκοκαλιά για τθν ανάπτυξθ του υπόλοιπου
δικτφου ςτισ πόλεισ και τισ βιομθχανίεσ. Η αρχικι εκτίμθςθ κόςτουσ
για τθ 1θ φάςθ του ζργου είναι περίπου €60εκ. Σθμαντικό είναι να
αναφερκεί θ εξαςφάλιςθ χορθγίασ φψουσ €10εθ από θνηλνηηθά

ηακεία. (Πξόγξακκα EEPR)



I. Πορεία υλοποίθςθσ για τθν Καταςκευι του 

Δικτφου Διανομισ 
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•Μάιοσ 2010 – Ζκδοςθ προςφορϊν για Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ για τθν 
Καταςκευι του Δικτφου Διανομισ Φυςικοφ Αερίου

•Ιούνιος 2010 - Δπηινγή Σπκβνύιωλ

•Δεκέμβριος 2010 - Σπκπιήξωζε πξνζρεδίωλ ηωλ αθόινπζωλ 

Μειεηώλ: Πεξηβαιινληηθήο, Δπηθηλδπλόηεηαο, Φξεκαηννηθνλνκηθήο

•Ιανοσάριος 2011- Απρίλιος 2011 - Γηαβνπιεύζεηο κε Κπβεξλεηηθέο 

Υπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνύο, εμέηαζε ηωλ πξνζρεδίωλ ηωλ κειεηώλ, θαη 

εμέηαζε ηωλ ζεκάηωλ πνπ εγέξζεθαλ θαηά ηε πεξίνδν ηωλ

Γηαβνπιεύζεωλ.  

• Απρίλιος 2011 - Σπκπιήξωζε Μειέηεο Βηωζηκόηεηαο ηνπ Έξγνπ, 

θαζώο θαη ηωλ ζρεηηθώλ παξαξηεκάηωλ (Υπνινγηζκνί απαηηνύκελωλ 

πνζνηήηωλ, Πεξηβαιινληηθή Μειέηε, Φξεκαηννηθνλνκηθή Μειέηε, 

Μειέηε Δπηθηλδπλόηεηαο)



IΙ. Πορεία υλοποίθςθσ για τθν Καταςκευι 

του Δικτφου Διανομισ 
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•Απρίλιος 2011 - Ιούλιος 2011 - Δπηινγή ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο ηνπ 

Γηθηύνπ κε βάζε ηε πεξηβαιινληηθή κειέηε, κειινληηθή ρξήζε ηνπ 

Γηθηύνπ θαζώο θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή όριεζε ζηηο επεξεαδόκελεο 

θνηλόηεηεο.  

•Ιούλιος 2011 – Η έθξεμε ζηε Ναπηηθή Βάζε ηνπ Μαξί νδήγεζε ζηελ 

αλαβνιή ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα 

ηηο 22 Ινπιίνπ 2011 .

•Αύγοσστος 2011-ήμερα- Πεξεηαίξω δηαβνπιεύζεηο κε ην Τκήκα 

Πνιενδνκίαο θαη ην Κηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο δηαβάζεηο, 

απαιινηξηώζεηο θαη απνδεκηώζεηο. 

•Φεβροσάριος 2012 – Πξνγξακκαηίδεηαη Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε κε ηηο 

22 Δπεξεαδόκελεο Κνηλόηεηεο από ηελ θαηαζθεπή ηωλ Σωιελώζεωλ 

ηεο 1εο θάζεο ηνπ Έξγνπ. 



Η επιλεγμζνθ Διαδρομι

12



• Ανεξάρτθτα από τθ τεχνολογία  Ζλευςθσ Φυςικοφ Αερίου οι εργαςίεσ 
αναφορικά με το Δίκτυο Διανομισ είναι ςε ςυνεχι εξζλιξθ. 

• Ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ του Δικτφου παραμζνει ανεπθρζαςτοσ. 

Δίκτυο Διανομήσ Φυςικοφ Αερίου 

• Πζρα από τα τεχνικά κζματα, θ ΔΕΦΑ είναι ςε ςυνεχι επικοινωνία με 
τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και άλλα Κυπριακά και Ξζνα 
τραπεηικά ιδρφματα ςχετικά με τθ Χρθματοδότθςθ τθσ καταςκευισ του 
Ζργου. Στθ τελευταία ςυνάντθςθ τθσ ΔΕΦΑ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων εκφράςτθκε θ κετικι άποψθ τθσ Τράπεηασ ςχετικά με τθ 
χρθματοδότθςθ μζχρι και του 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου. 

Χρηματοδότηςη του Ζργου. 
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Επόμενα Βιματα



• Εξόρυξθ Φυςικοφ Αερίου (2οσ Γφροσ Αδειοδότθςθσ)

• Υποκαλάςςιοι αγωγοί 

• Τερματικό Υγροποίθςθσ Φυςικοφ Αερίου

• Εςωτερικό Δίκτυο Διανομισ Φυςικοφ Αερίου (3 
Φάςεισ).

• Παραγωγι Ηλεκτριςμοφ με Χριςθ Φυςικοφ Αερίου.

• Χριςθ Φυςικοφ Αερίου ςτισ Μεταφορζσ (Λεωφορεία, 
Αυτοκίνθτα κλπ.)  

Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ που Δημιουργοφνται
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Επενδυτικζσ Ευκαιρίεσ 


