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Διασύνδεση φυσικού αερίου 
Ανάπτυξη του τοπικού δικτύου φυσικού 
αερίου της Κύπρου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Κυπριακή ∆ηµοκρατία

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆ηµόσια Επιχείρηση  
Φυσικού Αερίου (∆ΕΦΑ)
www.defa.com.cy

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Δυναµικότητα επαναεριοποίησης:  
1 δισ.κ.µ./έτος
Μήκος: 65 χλµ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικό κόστος έργου: € 58,4 εκατ.
Συνολικό κόστος δραστηριοτήτων 
ΕΕΠΑ: € 58,4 εκατ. από τα οποία:
  Φορέας υλοποίησης: € 48,4 εκατ.
  Υποστήριξη ΕΕΠΑ: € 10 εκατ.  

(ποσοστό χρηµατοδότησης 17%)

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΕΠΑ1

Έναρξη: Μάιος 2010
Ολοκλήρωση: Μάιος 2014

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Ενέργειας
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Υπουργείο εµπορίου,  
βιοµηχανίας και τουρισµού  
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας:
www.mcit.gov.cy

Ενηµέρωση: Οκτώβριος 2013

1.  ∆ραστηριότητες που συγχρηµατοδοτούνται  
από το ΕΕΠΑ

ΣΤΟΧΟΙ
Η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε τη δηµιουργία ενός χερσαίου τερµατικού σταθµού 
παραλαβής ΥΦΑ, µε εγκαταστάσεις για την εισαγωγή (λιµενικές/παράκτιες εγκαταστάσεις), 
αποθήκευση και επαναεριοποίηση του υγροποιηµένου φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο 
αναµένεται στην κυπριακή αγορά µέχρι το 2014. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή τριών 
αγωγών που θα συνδέσουν το µελλοντικό τερµατικό σταθµό ΥΦΑ µε τους τρεις υφιστάµενους 
ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς (Βασιλικός, Μονή και ∆εκέλεια).

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µείγµα της χώρας, το οποίο επί του παρόντος 
αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από πετρέλαιο, θα επιφέρει τη διαφοροποίηση των πηγών 
ενεργειακού εφοδιασµού. Ο τερµατικός σταθµός ΥΦΑ στην Κύπρο θα λειτουργήσει ως 
διασυνδετήριος και θα συνεισφέρει στην άρση της αποµόνωσης της νήσου.

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΕΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Με τη χρηµατοδότηση του ΕΕΠΑ υποστηρίζονται διάφορες τεχνικές και σχεδιαστικές µελέτες, 
η προµήθεια εξοπλισµού και υλικών (αγωγοί, εξοπλισµός συµπιεστή και άλλα όργανα), και 
οι εργασίες τοποθέτησης.

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες σκοπιµότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ οµαλά 
προχωρούν οι βασικές µελέτες σχεδιασµού.

Το έργο θα τεθεί σε λειτουργία µέχρι το τέλος του 2015.

τµήµα των ∆Ε∆-Ε 
Έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος NG 4:  
Τερµατικοί σταθµοί Υγροποιηµένου 
Φυσικού Αερίου
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