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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

Οι βασικές πολιτικές στον ενεργειακό τοµέα, εστιάζονται στην ασφάλεια της ενεργειακής 

επάρκειας της χώρας και στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας ενέργειας. Παράλληλα, η 

χώρα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόµβος µε την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. 

 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2006 ανήλθε σε 196.191 εκ. τόνους ισοδύναµου 

πετρελαίου, η οποία εξαρτάται κατά 85% από εισαγωγές, κυρίως πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Σηµειώνεται ότι οι ανανεώσιµες  πηγές ενέργειας καλύπτουν 7,2% της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας. (λοιπή κατανάλωση προέρχεται 43,1% από πετρέλαιο, 35,6% από φυσικό αέριο, 9,1% 

από στερεά καύσιµα και 5% από εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). 

 

Φυσικό Αέριο 

Οι ανάγκες της χώρες ανέρχονται σε περίπου 80 δισ. κυβικά µέτρα ετησίως, τα οποία προέρχονται 

κυρίως από εισαγωγές από την Αλγερία (33%), τη Ρωσία (31%), τη Λιβύη (12,5%), την Ολλανδία 

(11%) και τη Νορβηγία (7,8%). 

 

Στη χώρα υφίσταται ένας τερµατικός σταθµός αεριοποίησης φυσικού αερίου (στην Panigaglia), ενώ 

έχουν αδειοδοτηθεί 13 νέοι τερµατικοί σταθµοί αεριοποίησης, από τους οποίους δύο είναι υπό 

κατασκευή, στο Piombino Λιβόρνου (δυναµικότητας 3,75 δις κ.µ. ετησίως) και στο Rovigo 

(δυναµικότητας 8 δις κ.µ. ετησίως). 

 

Οι νέοι αγωγοί φυσικού αερίου που είναι σε εξέλιξη είναι οι εξής: 

- Ο Ελληνοϊταλικός αγωγός, αρχικής δυναµικότητος 8 δισ. κ.µ. ετησίως, και ο αγωγός Galsi, από 

την Annaba Αλγερίας που, µέσω Σαρδηνίας, θα καταλήγει στο Piombino του Λιβόρνου. 

- Ο αγωγός South Stream, δυναµικότητας 30 δισ. κ.µ. ετησίως, η νότια όδευση του οποίου θα 

διέρχεται από την Ελλάδα και θα καταλήγει στην Απουλία της Ν. Ιταλίας. 

- Οι επεκτάσεις των αγωγών TAG (Trans Austria Gas) από το Baumgaretn της Αυστρίας, που θα 

καταλήγει στο Tarvisio της Β. Ιταλίας κατά 6,5 δισ. κ.µ. ετησίως, Greenstream (Mellitah Λιβύης- 

Gela Σικελίας) από 8 σε 11 δισ. κ.µ. ετησίως και του αγωγού Τυνησίας-Σικελίας κατά 418.500 

κ.µ. ετησίως. 

- Ο αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline) δυναµικότητας 10 δισ. κ.µ, από τον Αυλώνα Αλβανίας 

στην Απουλία και για τον οποίο απαιτείται διασύνδεση του ελληνικού µε το αλβανικό δίκτυο 

φυσικού αερίου και, κατ΄ επέκταση, η αναβάθµιση της διασύνδεσης Ελλάδος-Τουρκίας. Το έργο 

αυτό, συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ, έχει αναληφθεί από την ελβετική ηλεκτρική εταιρεία 

EGL. 

 

Πιο συγκεκριµένα, το 2007, η ιταλική κυβέρνηση, µέσω των εταιρειών ENI, ENEL και EDISON, 

προχώρησε σε τρεις σηµαντικές συµφωνίες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού φυσικού 

αερίου στη χώρα: 

1. Η Ιταλική εταιρεία ΕΝΙ συνήψε συµπληρωµατικό µνηµόνιο συνεργασίας µε τη Ρωσική 

εταιρεία Gazprom, σε συνέχεια του από 22/6/2007 Πρωτοκόλλου, που υπέγραψαν οι δύο 

εταιρείες για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, στο οποίο 

προβλέπεται ότι οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στη σύσταση µικτής εταιρείας, µε ίση 

συµµετοχή, µε σκοπό την εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας και της εκµετάλλευσης του 

έργου, και από κοινού µε τη Ρωσική και Ιταλική Κυβέρνηση, θα προχωρήσουν σε 

διαβουλεύσεις µε τις κυβερνήσεις των χωρών από όπου θα διέρχεται ο αγωγός, καθώς και 

µε εταιρείες, για πιθανές κοινοπραξίες. Το συµπληρωµατικό πρωτόκολλο επαναλαµβάνει τα 

βασικά στοιχεία του έργου (ο αγωγός θα ξεκινάει από τη Ρωσική ακτή της Beregovaya και 

θα καταλήγει, υποθαλάσσια, στη Βουλγαρία, από όπου θα δηµιουργηθούν δύο οδεύσεις, µία 
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Βορειοανατολική και µία Νοτιοανατολική, σηµειώνεται ότι οι πρωτοβουλίες αυτές, έπονται 

της συµφωνίας που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες στις 14/11/2006, για την επέκταση των 

συµβολαίων προµήθειας φυσικού αερίου έως το 2035 στην Ιταλία, όπου µεταξύ των άλλων, 

παρείχετο και η δυνατότητα πώλησης έως 3 δισ. κυβ. µέτρων φυσικού αερίου άµεσα από τη 

ρωσική εταιρεία στην ιταλική αγορά και η ανάληψη κοινών επιχειρηµατικών σχεδίων από 

τις δύο εταιρίες, τόσο για τη ρωσική αγορά, όσο και στο εξωτερικό). 

2. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτός του υφιστάµενου αγωγού φυσικού αερίου από τη Β. Αφρική 

(Αλγερία-Τυνησία-Ιταλία), υπήρξε οριστική συµφωνία στις 14.11.2007 µε την Αλγερία, για 

την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Galsi (Gasdotto Algeria Sardegna Italia), που 

θα συνδέει την Αλγερία µε τη Σαρδηνία, για τη µεταφορά 8 δισ. κυβικών µέτρων φυσικού 

αερίου, ετησίως, και από εκεί στην ηπειρωτική Ιταλία, και ενδεχοµένως σε άλλες χώρες. Το 

έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2012. Η όδευση του αγωγού φυσικού αερίου θα 

ξεκινάει από την περιοχή Annaba Αλγερίας και µέσω της Σαρδηνίας, θα καταλήγει στην 

περιοχή Piombino της Κεντρικής Ιταλίας, συνολικού µήκους 900 χλµ., από τα οποία 600 

χλµ. υποθαλάσσια. Η κατασκευή του αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2012, οπότε και 

θα διέρχονται, αρχικά, 8 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου. Το κόστος κατασκευής εκτιµάται στα 2 

δισ. ευρώ. Στην κοινοπραξία συµµετέχουν οι ιταλικές εταιρείες Edison, Enel και Hera µε 

ποσοστά 18%, 13,5%, 9% αντίστοιχα, οι επίσης ιταλικές εταιρείες Progemisa (5%) και Sfirs 

(5%) της Περιφέρειας της Σαρδηνίας, η αλγερινή Sonatrach (36%) και η γερµανική 

Wintershall (13,5%). 

3. Υπογράφηκε στη Ρώµη η τριµερής διακρατική συµφωνία Ιταλίας- Ελλάδος-Τουρκίας στις 

26 Ιουλίου 2007, για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος-Ιταλίας που θα 

µεταφέρει 8 δισ. κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ιταλία. 

 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Σε εξέλιξη ευρίσκονται νέες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων µε γειτονικές χώρες. 

Ειδικότερα α) από ∆υρράχιο Αλβανίας στη Foggia β) από το Bar του Μαυροβουνίου στη Foggia γ) 

από το Okroglo Σλοβενίας στο Udine δ) από την Τυνησία στη Σικελία. Έχουν, επίσης, εκπονηθεί 

µελέτες σκοπιµότητας για τη διασύνδεση και των ηλεκτρικών δικτύων µε την Αλγερία και τη 

Λιβύη. Σηµειώνεται ότι υποθαλάσσιες διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων υφίστανται µε την 

Ελλάδα και την Κορσική. 

 

Αγωγοί Πετρελαίου 

Ο Πανευρωπαϊκός αγωγός πετρελαίου (PEOP) από την Κωστάντζα Ρουµανίας που θα καταλήγει 

στην Τεργέστη, προβλέπεται να µεταφέρει 60 έως 90 εκ. τόνους πετρελαίου ετησίως, και 

αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2011-2013. 

 

Πυρηνική Ενέργεια 

Με δηλώσεις των, οι νέοι Υπουργοί Οικονοµίας και Ανάπτυξης τάσσονται υπέρ της κατασκευής 

σταθµών πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία και υποστηρίζουν την κατασκευή ιταλικού σταθµού 

πυρηνικής ενέργειας στην Αλβανία. Οι µεγάλες εταιρείες υδρογονανθράκων στην Ιταλία 

συµφωνούν µε την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, όπως και η πρόεδρος των ιταλικών 

βιοµηχανιών, ενώ ο διευθύνων σύµβουλος της ENEL δήλωσε ότι η ENEL είναι έτοιµη για την 

κατασκευή πέντε σταθµών πυρηνικής ενέργειας τα προσεχή χρόνια. 

 

 

∆ΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
- Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (ITGI) αποτελεί τη 

σηµαντικότερη συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Η υπογραφή της 

τριµερούς διακρατικής συµφωνίας στις 26 Ιουλίου 2007 στη Ρώµη, από τους τότε  Υπουργούς 
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Ανάπτυξης των τριών χωρών, αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον 

ορισµό Τουρκο-Ελληνο-Ιταλικός αγωγός Φυσικού Αερίου (ITGI). Ο αγωγός έχει σχεδιασθεί να 

µεταφέρει 8 δις κυβικά µέτρα, ετησίως, προς την Ιταλία, µέσω του ελληνικού δικτύου και του 

υποθαλάσσιου αγωγού “Ποσειδώνας“ (Σταυρολιµένας Θεσπρωτίας-Ότραντο Ιταλίας). 

- Νέα, επίσης, συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα διανοίγεται µε την κατασκευή της νότιας 

όδευσης του νέου αγωγού φυσικού South Stream, που θα καταλήγει στην Ιταλία, µέσω Ελλάδος. 

- Σηµειώνεται, επίσης, ότι έχει ανακοινωθεί (31/1/2007), στο πλαίσιο επίσηµης επίσκεψης του τότε 

ιταλού Υπουργού Ανάπτυξης κ. Bersani στην Αθήνα, εξέταση κατασκευής νέου υποθαλάσσιου 

καλωδίου διασύνδεσης των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος και Ιταλίας. 

 

 

Αγωγός Φυσικού Αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας 
 

 

 

 

Ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδος- Ιταλίας έχει σχεδιαστεί να µεταφέρει περίπου 8 δισ. κυβικά 

µέτρα /έτος φυσικού αερίου και θα κατασκευαστεί σε 4 φάσεις. 

 

 

Σύντοµο Ιστορικό του Αγωγού Φυσικού Αεριού Ελλάδος-Ιταλίας 

 

Ιούλιος 2002: Υπογράφεται το 1
ο
 Μνηµόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) 

µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της Ιταλικής εταιρείας EDISO@ για τη µεταφορά φυσικού αερίου από την 

περιοχή της Κασπίας, στην Ιταλία, µέσω της Ελλάδας. 

 

Περίοδος 2003-2004: Οι διοικήσεις και τα στελέχη των εταιρειών ∆ΕΠΑ και EDISON 

συναντώνται κατ΄ επανάληψη, µε σκοπό την από κοινού προώθηση του έργου. 

 

 

 

Kirklareli

     Χερσαίο Τµήµα

Ελληνοϊταλικού αγωγού

(Κοµοτηνή - Θεσπρωτία)

Υποθαλάσσιος
Αγωγός ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ

   Ελληνοτουρκικός Αγωγός
( Καρατσάµπεϋ - Κοµοτηνή )
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Sofia
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Ιούνιος 2004: Στο Συµβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στο Λουξεµβούργο, στο οποίο 

συµµετείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό 

Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα, επιτυγχάνεται η ένταξη του αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας-Ιταλίας 

σε προτεραιότητα χρηµατοδότησης από την Ε.Ε. 

 

Σεπτέµβριος 2004: Πραγµατοποιείται, στην Κωνσταντινούπολη, κοινή συνάντηση µεταξύ του 

Προέδρου της ∆ΕΠΑ κ. Ραφαήλ Μωυσή και του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης της EDISON κ. 

Ροµπέρτο Πόττι και του τότε Προέδρου της τουρκικής εταιρείας BOTAS κ. Μεχµέτ Μπιλγκίτς, 

για την προώθηση του έργου. 

 

Απρίλιος 2005: Οι εταιρείες ∆ΕΠΑ και EDISON προχωρούν σε συµφωνία για συνεργασία και 

συγχρηµατοδότηση του βασικού σχεδιασµού και των λοιπών µελετών του έργου του 

υποθαλάσσιου αγωγού µέχρι την ανάθεση κατασκευής. 

 

Μάιος 2005: Ξεκινούν οι επαφές µεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας και της Ιταλίας στο 

Παρίσι. Στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας και του 

ΟΟΣΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, συναντούν, για το θέµα αυτό, τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικών 

∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα. Οι κ.κ. Σιούφας και Σκαγιόλα συµφωνούν για τη 

στήριξη του αγωγού και για την υπογραφή ∆ιακρατικής Συµφωνίας. 

 

Ιούνιος 2005: Οι επικεφαλής της ∆ΕΠΑ και της EDISON κ. Ραφαήλ Μωυσής και κ. Κλαούντιο 

Καουντρίνο, παρουσιάζουν από κοινού το έργο στο Υπουργείο Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 

της Ιταλίας. 

 

17 Ιουνίου 2005: Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, από 

κοινού, µε τον Γενικό ∆ιευθυντή Ενέργειας του υπουργείου Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων της 

Ιταλίας, κ. Σέρτζιο Γκαρίµπα, κατ’ εντολή των υπουργών τους κ. Σιούφα και κ. Σκαγιόλα, 

υποβάλλουν κοινό αίτηµα προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, διεκδικώντας επιχορήγηση από την Ε.Ε., κατά 50% της Μελέτης Σκοπιµότητας του 

έργου, συνολικού ύψους 11,3 εκατ. ευρώ. Τελικώς, η Ε.Ε. εγκρίνει χρηµατοδότηση κατά 30%. 

 

24 Ιουνίου 2005: Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας και ο οµόλογός του Ιταλός 

Υπουργός Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα υπογράφουν, στο Καβούρι, 

Πρωτόκολλο Εκδήλωσης Προθέσεων για την προώθηση της κατασκευής του υποθαλάσσιου 

Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου. 

 

4 Νοεµβρίου 2005, Lecce Ιταλίας: υπογραφή της ∆ιακρατικής Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας 

και Ιταλίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου, µε το 

οποίο θα συνδεθούν τα συστήµατα φυσικού αερίου των δύο χωρών. 

 

26 Ιουλίου 2007, Ρώµη: Υπογράφεται η τριµερής διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας - 

Τουρκίας, που αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που υιοθετεί τον ορισµό Τουρκο-

Ελληνο-Ιταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI). 

 

Βασικά σηµεία της Τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας 

 

Τα βασικά σηµεία της τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας (Ρώµη, 26 Ιουλίου 2006) συνδέονται: 

 

Πρώτον: Με τη διασφάλιση της διέλευσης µέσω Τουρκίας, των ποσοτήτων του αερίου που θα 

διαµετακοµιστούν στην Ιταλία, µέσω του Ελληνικού δικτύου και του υποθαλάσσιου αγωγού 
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“ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ”. Όπως είναι ήδη γνωστό, η ∆ΕΠΑ έχει κατά 50% συµµετοχή στον αγωγό 

“ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ”, και εποµένως για να υλοποιηθεί το έργο αυτό έπρεπε να διασφαλιστούν οι 

ποσότητες για τις ανάγκες της Ελλάδας. 

 

∆εύτερον: Με την εξασφάλιση της τροφοδότησης της Ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου µε 

ποσότητες µέσω Τουρκίας. Ο αγωγός Τουρκίας - Ελλάδας, που θα τεθεί σε εµπορική 

λειτουργία εντός του Αυγούστου του 2007, έχει ετήσια δυναµικότητα 11,5 δισ. κυβικών 

µέτρων. Από αυτά τα 8,8 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος θα διαµετακοµιστούν στην Ιταλία, ενώ 

0,75 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος, έχουν ήδη συµβολαιοποιηθεί από τη ∆ΕΠΑ. 

 

Με την παρούσα Τριµερή ∆ιακρατική Συµφωνία, εξασφαλίζονται για την Ελληνική αγορά τα 

υπόλοιπα 2 δισ. κυβικά µέτρα ανά έτος. Την ποσότητα αυτή µπορεί να εµπορευτεί οποιαδήποτε 

εµπορική εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου 

συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ΕΠΑ. 

 

Τρίτον: Τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που θα θελήσει να προµηθευτεί αέριο από τις χώρες 

παραγωγούς ανατολικά της Τουρκίας, να έχει πρόσβαση στο Τουρκικό δίκτυο για να µεταφέρει 

τις ποσότητες στην Ελλάδα πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο τέλος µεταφοράς. 

 

Παράλληλα: 

 

Πρώτον: Καθορίζονται µε σαφήνεια οι υποχρεώσεις που έχουν και τα τρία µέρη προκειµένου 

να ενισχύσουν τις δραστηριοποιούµενες εταιρίες στην υλοποίηση του ΤουρκοΕλληνοΙταλικού 

(Interconnector Turkey Greece Italy) αγωγού. Η πρόβλεψη αυτή της Τριµερούς ∆ιακρατικής, 

ιδίως όσον αφορά τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης στην Τουρκία, 

είναι πάρα πολύ σηµαντική και θα λύσει µία σειρά προβληµάτων που θα παρουσιαστούν στο 

µέλλον. 

 

∆εύτερον: Για πρώτη φορά ονοµατίζεται σε ∆ιακρατική Συµφωνία ο νεοσύστατος ∆ιαχειριστής 

του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.). Αυτό είναι πολύ σηµαντικό καθώς 

έτσι οριοθετούνται τα δικαιώµατα της νέας εταιρίας αλλά και οι υποχρεώσεις της. 

 

Η τριµερής διακρατική συµφωνία Ελλάδας - Ιταλίας - Τουρκίας αποτελεί συνέχεια των 

∆ιακρατικών Συµφωνιών Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας Ιταλίας. Στόχος της προτεινόµενης 

Τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας είναι αφ’ ενός η δέσµευση των Κυβερνήσεων Τουρκίας 

Ελλάδας και Ιταλίας, για την υλοποίηση που θα συνδέει τα δίκτυα φυσικού αερίου των τριών 

Κρατών, αφετέρου την από κοινού διαχείριση του έργου ως µιας ενότητας. Το έργο αυτό, γνωστό 

ως Νότιος Ευρωπαϊκός ∆ιάδροµος Φυσικού Αερίου έχει χαρακτηριστεί ως πρώτης προτεραιότητας 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό θα αποτελέσει την πρώτη σηµαντική ενεργειακή 

υποδοµή στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Ουσιαστικά, αποτελεί το τελικό βήµα για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Οι δύο 

∆ιακρατικές Συµφωνίες (Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας - Ιταλίας) που είχε υπογράψει έως 

σήµερα η Ελληνική Κυβέρνηση, ναι µεν προώθησαν σε µεγάλο βαθµό την υλοποίηση του έργου, 

αλλά δεν εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη ροή του αερίου σε όλο το µήκος της όδευσής του. 

 

Η προτεινόµενη Τριµερής ∆ιακρατική Συµφωνία αποτελεί το πρώτο επίσηµο νοµικό κείµενο που 

υιοθετεί τον ορισµό ΤουρκοΕλληνοΙταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI). 

Με τον τρόπο αυτό, το έργο αποτελεί πλέον µία ενιαία ενότητα και η στρατηγική του σηµασία 

πολλαπλασιάζεται.(πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης). 


