
 

Δώδεκα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος εντάχθηκαν στα 

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε χτες Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013, 
τον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs). Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της ΕΕ η δημιουργία σύγχρονων υποδομών με επαρκείς 

διασυνδέσεις και αξιόπιστα δίκτυα έχει καθοριστική σημασία για μια 
ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας όπου οι καταναλωτές θα έχουν τις 

καλύτερες υπηρεσίες στην καλύτερη τιμή. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε γύρω στα 250 έργα υποδομής καίριας 
σημασίας για τον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για «έργα κοινού 

ενδιαφέροντος» για τα οποία θα προβλέπονται ταχείες διαδικασίες 
αδειοδότησης και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, καθώς και δυνατότητα 

πρόσβασης στον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
στο πλαίσιο του οποίου έχουν δεσμευθεί 5,85 δισ. ευρώ για διευρωπαϊκές 

ενεργειακές υποδομές την περίοδο 2014-20. Έτσι θα επιτευχθεί η ταχύτερη 

υλοποίηση των έργων και η προσέλκυση επενδυτών. Όταν περατωθούν, 
τα έργα αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις 

ενεργειακές τους αγορές και να διαφοροποιήσουν τις πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θα 

μπορέσουν να βγουν από την ενεργειακή τους απομόνωση. Τα έργα 
θα οδηγήσουν επίσης σε μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και, κατά συνέπεια, σε μείωση των εκπομπών CO2. 

Η Ελλάδα πέτυχε να εντάξει 12 συνολικά έργα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρισμού, έπειτα από σειρά τεχνικών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων 

των αρμοδίων φορέων και συστηματικών επαφών του ΥΠΕΚΑ με την 
Επιτροπή και τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. 
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Η σχετική κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναμένεται να υιοθετηθεί στη 
συνέχεια από το Συμβούλιο. Κατά τον Κανονισμό 347/2013, ως Έργο 
Κοινού Ενδιαφέροντος θεωρείται κάθε έργο απαραίτητο για την 

υλοποίηση των διαδρόμων και ζωνών ενεργειακών υποδομών 
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ορίζει ειδικά 

κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως PCI, όπως για παράδειγμα ο 
διασυνοριακός αντίκτυπος του έργου. 

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος διασφαλίζουν ταχύτερη αδειοδοτική 
διαδικασία και κατά συνέπεια πιθανή ευκολότερη πρόσβαση σε 
ιδιωτική χρηματοδότηση, σύμφωνα πάντα με την πάγια πρακτική και 

εκτίμηση των αγορών. Επιπλέον, τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος που 
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του Κανονισμού, είναι επιλέξιμα 

για μερική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υπό τη μορφή 
επιχορηγήσεων για μελέτες. 

Ακολουθεί κατάλογος των έργων ελληνικού ενδιαφέροντος που 
χαρακτηρίστηκαν ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος: 

 Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στην Ηλεκτρική 
Ενέργεια · 

NSI East Electricity (Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά- Νότου 

στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη). 

i) Διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και 
περιοχής Αττικής, γνωστή ως Euro Asia Interconnector. 

ii) Διασύνδεση μεταξύ Maritsa East 1 (Bουλγαρία) και Νέας Σάντα 
(Eλλάδα). 

iii) Υδροηλεκτρικό αντλησιοταμίευσης (hydro- pumped storage) στην 
Αμφιλοχία. 

 Διάδρομοι προτεραιότητας που αφορούν στο Αέριο 

· NSI East Gas (Διασυνδέσεις αερίου Βορρά- Νότου στην 
κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη) i) IGB: Διασυνδετήριος 

αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας μεταξύ Κομοτηνής και Stara Zagora (BG). 

ii) Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου - INGS LNG Greece. 

iii) Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου - Aegean LNG import terminal. 

Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω δύο έργα υπεράκτιων τερματικών 
σταθμών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ιι και ιιι) ένα μόνο εξ αυτών προβλέπεται ότι θα υλοποιηθεί 

τελικώς. 

iv) Σταθμός Μόνιμης Ανάστροφης Ροής στα Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα 
μεταξύ Σιδηροκάστρου (EL) και Kula (BG). 

v) Εγκατάσταση αποθήκευσης στη Ν. Καβάλα. Σημειώνεται ότι η ομάδα 
(cluster) που ανήκει το συγκεκριμένο έργο, περιλαμβάνεται άλλα τρία 
ισοδύναμα έργα, κατανεμημένα σε Βουλγαρία (2 έργα) και Ρουμανία (1 

έργο), με πρόβλεψη υλοποίησης ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών. 



 Southern Gas Corridor Νότιος Διάδρομος)(SGC, 

 i) Αγωγός ΤΑΡ. 

 ii) Αγωγός ITGI. 

 iii) Αγωγός από υπεράκτια περιοχή Κύπρου προς Ελληνική Ενδοχώρα 
μέσω Κρήτης. 

Ο αγωγός αυτός αποτελεί συμφωνημένη με την Κυπριακή πλευρά και την 
Επιτροπή ενοποίηση δύο αρχικών παράλληλων οδεύσεων (East-Med ΔΕΠΑ 
/Trans- Med Κύπρος). 

iv) Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στους Κήπους του Έβρου. 

Περισσότερα 

Πλήρης κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος ανά χώρα: 

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_cou
ntry.pdf 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  

E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use 
which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and do not 
necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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