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Πετρέλαιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ, κατά τη συνεδρίασή του, στις 27/8/2009, αποφάσισε τη 
συγχώνευση με απορρόφηση, της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «Πετρόλα Α.Ε.», από τη 
μητρική εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.». Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1-5 του ν. 2166/1993. Ως ημερομηνία 
ισολογισμού μετασχηματισμού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ορίσθηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2009. 
 
Ο όμιλος Motor Oil ανακοίνωσε την εξαγορά των περίπου 700 πρατηρίων καθώς και άλλων 
δραστηριοτήτων της Shell στην Ελλάδα . Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της Motor Oil του ομίλου 
Βαρδινογιάννη αναφέρει τα ακόλουθα: 
 
«Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με τη SHELL OVERSEAS 
HOLDINGS LTD προκειμένου να αποκτήσει από την τελευταία τις δραστηριότητές της στην 
Ελλάδα που αφορούν: 
- τη διακίνηση και εμπορία καυσίμων μέσω του δικτύου των 700 περίπου πρατηρίων καυσίμων που 
φέρουν το σήμα της,  
- τις συνοδευτικές ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 
137.000 κ.μ. (Καλοχώρι, Αμφιλοχία, Πέραμα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ρόδος),  
- την ανάμιξη και παρασκευή λιπαντικών στις εγκαταστάσεις στο Πέραμα,  
- την αποθήκευση και διανομή χημικών,  
- το 49% της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων. 
Η μεταβίβαση των εν λόγω δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της απόκτησης του 100% των 
μετοχών της εταιρείας SHELL HELLAS A.E. η οποία, μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης 
που υφίσταται και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ενσωματώνει τις δραστηριότητες αυτές. Το 
υπολοιπόμενο 51% της εμπορίας αεροπορικών καυσίμων θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της SHELL 
OVERSEAS HOLDINGS LTD. Η δραστηριότητα της εμπορίας λιπαντικών με το εμπορικό σήμα 
SHELL δεν αποτελεί μέρος της ως άνω περιγραφόμενης συμφωνίας. Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει 
σε Ευρώ 219,1 εκατ. Παράλληλα συμφωνήθηκε η διατήρηση του εμπορικού σήματος της SHELL στα 
πρατήρια καυσίμων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. 
Επιπρόσθετα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήρθε σε συμφωνία με τη SHELL GAS (LPG) 
HOLDINGS BV για τη μεταβίβαση από την τελευταία του 100% των μετοχών της SHELL GAS 
A.E.B.E. ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, εταιρείας μέσω της οποίας ο Όμιλος SHELL δραστηριοποιείται στον κλάδο 
του υγροποιημένου αερίου στην Ελλάδα. Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε ευρώ 26,5 εκατ. Οι 
ανωτέρω συμφωνίες τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των επιτροπών 
ανταγωνισμού». 
 

Τον Σεπτέμβριο, η τιμή του πετρελαίου παρουσίασε ελαφριά κάμψη στο επίπεδο των 65 $/b. 
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Στο ζώνη των ~84,5 Mb/d κινείται η παραγωγή πετρελαίου ενώ οι προβλέψεις για την ζήτηση, το 
2009 και το 2010, αυξήθηκαν κατά περίπου 0,5 mb/d, λόγω των εκτιμήσεων για βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος. 

Η τιμή των καυσίμων διατηρήθηκε στην περιοχή του 1,00 €/lt (τιμή αντλίας). 
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Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές ΕΛΠΕ (συμπαγείς γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την αξία του 
προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών) και την 
εισφορά του ταμείου επικουρικής ασφάλισης βενζινοπωλών. Οι ενδεικτικές τιμές (μερικό σύνολο ή τιμή 
ex-factory με επιβαρύνσεις – διπλές γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την ειδική εισφορά 
(Ν.3335/05), το τέλος ΡΑΕ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών 
εργασιών. Οι τιμές αντλίας (τελείες στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν, επιπλέον, το κέρδος εμπορίας και 
πώλησης και το ΦΠΑ του προϊόντος. 
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Φυσικό αέριο 

Ανακοινώθηκε και επισήμως, στις 01/09/09 ότι διαχωρίζεται ο ΔΕΣΦΑ από την ΔΕΠΑ. 
Συγκεκριμένα, η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων αποδέχτηκε την 
εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων και αποφάσισε να ζητήσει την ανάληψη 
των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)» απ’ ευθείας από τους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά την υφιστάμενη σήμερα 
αναλογία. Σημειώνεται πως απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής είναι το ελληνικό Δημόσιο να 
διατηρήσει τον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου με τον έλεγχο του 
ΔΕΣΦΑ. 
 
Υπογράφηκαν από τον δήμαρχο Τρικκαίων, Μ. Ταμήλο, παρουσία του διευθυντή Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της ΕΠΑ Θεσσαλίας, Λ. Μπακούρα, 68 συμβάσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού 
αερίου σε σχολεία και δημοτικά κτήρια της πόλης των Τρικάλων. 
Όπως γνωστοποιήθηκε, η υπογραφή 68 Συμβάσεων Σύνδεσης και Παροχής φυσικού αερίου αφορά σε 
49 σχολεία και 19 δημοτικά κτήρια της πόλης των Τρικάλων στα οποία η εγκατεστημένη θερμική 
ισχύς των λεβητοστασίων ανέρχεται σε 20.000 kW. 
 

Τον Μάιο 2009 όλες οι χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση την Ελλάδα και την Πορτογαλία, παρουσίασαν 
μείωση της κατανάλωσης αερίου. Σε απόλυτους αριθμούς, την μεγαλύτερη μείωση είχαν η Γερμανία 
(1,3 Bcm) και η Γαλλία (0,8 Bcm). Όσον αφορά την παραγωγή, μεγάλη πτώση σημείωσε μόνο η 
Ολλανδία (0,5 Bcm) ενώ η παραγωγή των υπόλοιπων χωρών κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με 
τον Απρίλιο. 

 

 
05/2009 

(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 

2/2009 3/2009 4/2009 05/2008 % μεταβολή 

Ε.Ε. – 27    
Παραγωγή 14104 19731 18378 14639 15476 -8,9%

Κατανάλωση 29581 54201 49119 33994 34504 -14,3%
Εισαγωγές 30100 32544 32263 29113 33335 -9,7%
Εξαγωγές 5994 8966 8025 6269 6627 -9,6%

Γαλλία   

Παραγωγή 80 75 80 78 87 -8,0%
Κατανάλωση 2017 5741 5131 2842 2018 0,0%
Εισαγωγές 3856 3659 4121 3992 3538 9,0%
Εξαγωγές 180 171 183 183 42 328,6%

Γερμανία    
Παραγωγή 1251 1314 1418 1298 1306 -4,2%

Κατανάλωση 5298 10313 8995 6580 6326 -16,3%
Εισαγωγές 6788 7056 6620 5916 7763 -12,6%
Εξαγωγές 665 759 1098 634 1122 -40,7%

Ελλάδα    
Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0%

Κατανάλωση 278 253 220 209 336 -17,3%
Εισαγωγές 243 215 268 204 312 -22,1%
Εξαγωγές - - - - - 0,0%
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Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 5745 5623 5700 5683 6342 -9,4%

Κατανάλωση 6115 9511 8882 6703 7229 -15,4%
Εισαγωγές 2473 4083 4419 3172 1883 31,3%
Εξαγωγές 1320 777 910 1401 967 36,5%

Ιταλία    
Παραγωγή 700 634 718 682 796 -12,1%

Κατανάλωση 4276 8837 7508 5282 5190 -17,6%
Εισαγωγές 5399 6031 5518 4802 5775 -6,5%
Εξαγωγές 3 39 11 6 4 -25,0%

Ισπανία    
Παραγωγή 1 1 2 1 2 -50,0%

Κατανάλωση 2659 2816 2791 2737 3035 -12,4%
Εισαγωγές 2622 2688 2834 2594 3334 -21,4%
Εξαγωγές 119 26 23 105 33 260,6%

Ολλανδία    
Παραγωγή 3963 9494 7963 4494 4245 -6,6%

Κατανάλωση 2731 5230 4689 3060 2809 -2,8%
Εισαγωγές 2106 1769 1638 2158 2197 -4,1%
Εξαγωγές 3338 6033 4912 3592 3633 -8,1%

 

Η αύξηση στις εισαγωγές σε συνδυασμό με την μείωση στην ζήτηση και τις εξαγωγές τον Μάιο, είχαν 
ως αποτέλεσμα την αποθήκευση 8,6 Bcm αερίου. 

 
Στην Ελλάδα, μετά την σημαντική μείωση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες, σημειώθηκε αύξηση 
33% σε 278 Mcm. Αντίστοιχα, αύξηση 19% παρουσίασαν και οι εισαγωγές. 
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Μετά την μείωση στα τέλη Αυγούστου, οι τιμές αερίου στις Ευρωπαϊκές spot αγορές των NBP και 
Zeebruge σημείωσαν ραγδαία αύξηση, φτάνοντας στις 2/9 στην μέγιστη τιμή των 10,45 €/MWh, ίδια 
και για τις δύο αγορές. Αντίθετα, οι τιμές του Henry Hub μειώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, 
φτάνοντας στις 7/9 στην ελάχιστη ετήσια τιμή των 4,38 €/MWh. Στην συνέχεια η τιμή ανέκαμψε 
σημειώνοντας μέγιστο 8,39 €/MWh στις 25/9. 

 
 

Ο νότιος ενεργειακός διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου (Μέρος Δ’) 

Εμπόδια στην τροφοδοσία του νότιου ενεργειακού διαδρόμου με φυσικό αέριο 

Η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές φυσικού αερίου είναι μεγάλη (62%) και 
αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες, φτάνοντας το 74% έως το 2030. Η ανάπτυξη του  νότιου 
ενεργειακού διαδρόμου, λόγω των πλούσιων αποθεμάτων αερίου της Κασπίας (συνολικά 38 – 38,6 
Tcm) και της εγγύτητας της περιοχής στα σύνορα της Ε.Ε., αποτελεί ελκυστική λύση για την ενίσχυση 
της ασφάλειας και την διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας των Ευρωπαϊκών αγορών. Τέσσερα 
έργα μεταφοράς αερίου από την Κασπία στην Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη, η διασύνδεση Τουρκίας - 
Ελλάδας – Ιταλίας (χωρητικότητα 11,5 Bcm/yr), ο  Nabucco (Τουρκία - Βουλγαρία - Ρουμανία - 
Ουγγαρία – Αυστρία, χωρητικότητα 31 Bcm/yr), ο Trans-Adriatic Pipeline (Ελλάδα – Ιταλία, 
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χωρητικότητα 10 Bcm/yr) και ο White Stream (Γεωργία – Εύξεινος Πόντος – Ρουμανία, 
χωρητικότητα 32 Bcm/yr). Η οικονομική βιωσιμότητα των παραπάνω έργων και κατ' επέκταση η 
ανάπτυξη του ενεργειακού διαδρόμου εξαρτάται από την εξασφάλιση αρκετού αερίου από τις χώρες 
της Κασπίας, ώστε να γεμίσουν οι αγωγοί. Όμως, παρά τα γιγαντιαία κοιτάσματα της περιοχής, η 
δυνατότητα τροφοδοσίας του διαδρόμου, σε βραχυπρόθεσμο τουλάχιστον επίπεδο, είναι 
περιορισμένη, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμου αερίου και κατάλληλων υποδομών μεταφοράς 
αλλά και της πολιτικής αστάθειας σε ορισμένες από τις χώρες. 

Το Αζερμπαϊτζάν, μετά την έναρξη και της δεύτερης φάσης ανάπτυξης του κοιτάσματος Shah Deniz 
το 2014, αναμένεται, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της χώρας, να παράγει έως 40 Bcm αερίου ετησίως, 
από τα οποία τα 10 - 15 Bcm θα καλύπτουν την εγχώρια ζήτηση ενώ τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα 
για εξαγωγή. Η χώρα εξάγει ήδη αέριο σε Τουρκία (6,6 Bcm/yr) και Γεωργία (0,8 Bcm/yr), ενώ 
πρόσφατα συμφώνησε με την Gazprom για προμήθεια 0,5 Bcm στη Ρωσία από τον Ιανουάριο του 
2010, ποσότητα που σχεδιάζεται να αυξηθεί στο μέλλον. Με αυτό το συμβόλαιο η Ρωσική εταιρία όχι 
μόνο αποκτά πρόσβαση σε επιπλέον αποθέματα αερίου αλλά και αγοράζει αέριο που θα μπορούσε να 
μεταφερθεί στον, ανταγωνιστικό προς τον South Stream, νότιο ενεργειακό διάδρομο. Κατά συνέπεια 
το διαθέσιμο Αζέρικο αέριο, λόγω των υφιστάμενων συμβολαίων, δεν επαρκεί για να αποτελέσει 
αποκλειστική πηγή του νότιου διαδρόμου. Επιπλέον πρόβλημα για την μεταφορά αερίου στην Ε.Ε.  
είναι η περιορισμένη χωρητικότητα του μοναδικού αγωγού από το Αζερμπαϊτζάν που μπορεί να 
τροφοδοτήσει τον νότιο διάδρομο, του South Caucasus Pipeline, καθώς η μέγιστη χωρητικότητά του 
φτάνει τα 20 Bcm/yr, από τα οποία μάλιστα τα 7,4 Bcm/yr είναι δεσμευμένα για την Τουρκία και την 
Γεωργία. Η σχεδίαση των διηπειρωτικών αγωγών Nabucco και White Stream με σημείο έναρξης το 
κοίτασμα Shah Deniz επιλύει το ζήτημα της χωρητικότητας, παραμένει όμως το πρόβλημα της 
διαθεσιμότητας αερίου. Η διαφωνία Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας για τα τέλη διέλευσης, που επίσης 
αποτέλεσε εμπόδιο στην ανάπτυξη του νότιου διαδρόμου, έχει επιλυθεί, σύμφωνα με την Αζέρικη 
εταιρία SOCAR, και η οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται έως το τέλος του 2009. 

Το Τουρκμενιστάν, ο μεγαλύτερος εξαγωγός αερίου στην περιοχή, έχει συνάψει μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια προμήθειας με την Ρωσία (50 Bcm/yr) και το Ιράν (10 Bcm/yr), ενώ από το 2010 θα 
ξεκινήσει η μεταφορά αερίου στην Κίνα (40 Bcm/yr). Η Gazprom, αυξάνοντας σταδιακά την τιμή 
αγοράς αερίου, από 44 $/1000 m3 σε 300 – 400 $/1000 m3, εξασφάλισε τον πρώτο λόγο στην αγορά 
Τουρκμενικού αερίου, αποτρέποντας έτσι άλλες διεθνείς εταιρίες από το να αποκτήσουν πρόσβαση στα 
κοιτάσματα της χώρας και να τροφοδοτήσουν τον νότιο ενεργειακό διάδρομο. Το 2009 όμως, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και των συνεπακόλουθων οικονομικών προβλημάτων της Gazprom, η Ρωσική 
εταιρία επιδιώκει μείωση είτε των ποσοτήτων είτε της τιμής αερίου από το Τουρκμενιστάν, ενώ από τις 
αρχές Απριλίου, η μεταφορά αερίου έχει διακοπεί, με αφορμή την απόδοση ευθυνών για έκρηξη που 
σημειώθηκε στον αγωγό CAC-IV. Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν έφερε ξανά 
τους τελευταίους μήνες στο προσκήνιο την πώληση αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, 
υπέγραψε με την Γερμανική RWE, μέλος της κοινοπραξίας του Nabucco, συμβόλαιο ανάπτυξης 
κοιτασμάτων της Κασπίας, ενώ συζητά με την Βουλγαρία για την προμήθεια 2 Bcm/yr. Βεβαίως, η 
μεταφορά Τουρκμενικού αερίου στην Ε.Ε. μέσω του νότιου ενεργειακού διαδρόμου δεν είναι εφικτή 
επί του παρόντος, καθώς η κατασκευή του αγωγού Trans-Caspian Pipeline, που έχει σχεδιαστεί για να 
συνδέσει υποθαλάσσια το Τουρκμενιστάν με το Αζερμπαϊτζάν και κατ' επέκταση την Τουρκία, δεν 
αναμένεται να προχωρήσει εάν πρώτα δεν λυθεί το ζήτημα του καθεστώτος της Κασπίας Θάλασσας. 
Παράλληλα, η εναλλακτική επιλογή, μεταφοράς αερίου μέσω του Ιράν δεν είναι οικονομικά 
συμφέρουσα, καθώς απαιτούνται υψηλά τέλη διέλευσης. Πέραν από το ζήτημα του αγωγού εξαγωγής, 
βασική προϋπόθεση για την τροφοδοσία του νότιου διαδρόμου με Τουρκμενικό αέριο, είναι η αύξηση 
της παραγωγής, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του γιγαντιαίου κοιτάσματος Yolotan, διότι η υφιστάμενη 
παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και τα συμβόλαια με Ρωσία, Ιράν και Κίνα. 

Οι άλλες δύο χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν έχουν συνάψει με την 
Gazprom συμφέρουσες συμφωνίες προμήθειας αερίου που, όπως  στην περίπτωση του Τουρκμενιστάν, 
προβλέπουν για το 2009 τιμή αγοράς 300-400 $/1000 m3. Όσο διατηρούνται αυτές οι προνομιακές 
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τιμές, οι δύο χώρες δεν έχουν κίνητρο για να εξετάσουν την απευθείας πώληση αερίου στις Ευρωπαϊκές 
αγορές. Παράλληλα, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν δεν μπορούν να δώσουν αέριο στον νότιο 
διάδρομο διότι δεν υπάρχουν ούτε  σχεδιάζονται κατάλληλοι αγωγοί που θα μεταφέρουν αέριο στην 
Δύση, παρακάμπτοντας την Ρωσία.  

Το Ιράν, με το πέμπτο Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης (2010 – 2015) σχεδιάζει την αύξηση της παραγωγής, 
στα επίπεδα των 400 Bcm/yr, έως το 2015, αναπτύσσοντας τόσο τα υφιστάμενα όσο και νέα 
κοιτάσματα αερίου. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα εξασφαλίζει αρκετό αέριο όχι μόνο για να καλύψει την 
εγχώρια ζήτηση (116 Bcm το 2008) και τα συμβόλαια με Τουρκία (10 Bcm/yr) και Αρμενία (2,3 
Bcm/yr) αλλά και για να ξεκινήσει την προμήθεια αερίου σε γειτονικές χώρες (Ομάν, Κουβέιτ, ΗΑΕ, 
Πακιστάν), να εξάγει LNG σε μακρινές αγορές μέσω των τεσσάρων υπό κατασκευή σταθμών, καθώς 
και να τροφοδοτήσει τον νότιο ενεργειακό διάδρομο. Όμως, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις 
ΗΠΑ και οι νέες εξελίξεις που πιθανώς θα προκύψουν από τις αντιδράσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα 
της χώρας, διαμορφώνουν ένα κλίμα αβεβαιότητας που αποτρέπει την συμμετοχή διεθνών εταιριών σε 
ενεργειακά έργα του Ιράν, καθυστερώντας έτσι την υλοποίησή τους, και κάνει την Ε.Ε. διστακτική στο 
να διαπραγματευτεί την τροφοδοσία της με Ιρανικό αέριο. Ένα ακόμη ζήτημα που δυσκολεύει την 
τροφοδοσία του νότιου διαδρόμου με Ιρανικό αέριο είναι η έλλειψη διαθέσιμων υποδομών για την 
μεταφορά αερίου από τα κοιτάσματα του Περσικού Κόλπου έως την Τουρκία. Ο μοναδικός σε 
λειτουργία αγωγός, ο Eastern Anatolia Pipeline, έχει περιορισμένη χωρητικότητα (14 Bcm/yr) και 
εξυπηρετεί την τροφοδοσία της Τουρκικής αγοράς, ενώ στον υπό κατασκευή αγωγό Persian Pipeline η 
Τουρκία έχει ήδη δεσμεύσει χωρητικότητα 20 Bcm/yr, επιδιώκοντας να αποτελέσει μεσάζοντα στην 
πώληση Ιρανικού αερίου προς τις Ευρωπαϊκές αγορές. 

Το Ιράκ δεν έχει ανεπτυγμένο τομέα φυσικού αερίου. Η Κυβέρνηση της χώρας επιδιώκει την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων και των υποδομών, στοχεύοντας 
στην περεταίρω διείσδυση του αερίου στο εθνικό ισοζύγιο και στην έναρξη των εξαγωγών. Παρόλο 
όμως που έχουν υπάρξει διαπραγματεύσεις με διεθνείς εταιρίες, δεν έχουν υπογραφεί έως τώρα οι 
επιθυμητές συμφωνίες. Λόγω αυτής της έλλειψης διαθέσιμου αερίου και αγωγών εξαγωγής, αλλά και 
λόγω της διαρκούς αστάθειας στην χώρα, το Ιράκ δεν αποτελεί πιθανή πηγή για τον νότιο ενεργειακό 
διάδρομο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. 

Εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας του νότιου διαδρόμου αποτελεί η Αίγυπτος, που τα τελευταία χρόνια 
αύξησε  την παραγωγή αερίου και ξεκίνησε τις εξαγωγές LNG. Η μεταφορά αερίου στον διάδρομο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του υπό κατασκευή αγωγού Arab Gas Pipeline (10 Bcm/yr), όμως 
η ελεύθερη χωρητικότητα στον αγωγό είναι μικρή, 2 - 4 Bcm/yr, διότι η Αίγυπτος έχει ήδη 
συμφωνήσει με τις ενδιάμεσες αγορές, Ιορδανία, Συρία και Λίβανο, για την προμήθεια αερίου. 

Εν κατακλείδι, τα σημαντικότερα εμπόδια σ την τροφοδοσία των τεσσάρων σχεδιαζόμενων αγωγών 
του νότιου ενεργειακού διαδρόμου είναι η ανάγκη να αναπτυχθούν περεταίρω τα μεγάλα κοιτάσματα 
της Κασπίας, ώστε να είναι διαθέσιμο περισσότερο αέριο για εξαγωγές, η επιθετική εμπορική πολιτική  
της Gazprom στην περιοχή, που αγοράζει με υψηλές τιμές σημαντικές ποσότητες αερίου, η έλλειψη 
ολοκληρωμένων υποδομών μεταφοράς, η αστάθεια στο Ιράκ και η ανασφάλεια σε σχέση με επενδύσεις 
στο Ιράν.  Το Αζερμπαϊτζάν, με την παραγωγή στο Shah Deniz και τον αγωγό South Caucasus 
Pipeline και η Αίγυπτος, με την αυξημένη παραγωγή στα κοιτάσματα της Μεσογείου και τον υπό 
κατασκευή αγωγό Arab Gas Pipeline, εμφανίζονται ως οι δύο πιθανότερες πηγές τροφοδοσίας του 
διαδρόμου, όμως οι ποσότητες που μπορούν να μεταφέρουν καλύπτουν μικρό μόνο μέρος της 
ζητούμενης χωρητικότητας. Έτσι, οι αγωγοί του ενεργειακού διαδρόμου, παρόλο που λειτουργούν 
συμπληρωματικά για την προμήθεια των τελικών Ευρωπαϊκών αγορών, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη, 
ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση του λίγου διαθέσιμου αερίου της Κασπίας. 
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Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ, κατά τη συνεδρίαση της 22/09, ενέκρινε την προώθηση του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με τη 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων (μετά από προηγούμενη προκήρυξη). Επίσης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να προσκαλέσει την ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό 
και την επιλογή των τεχνολογιών που θα περιληφθούν στα καταρχήν τεύχη της διακήρυξης. Το έργο 
της Διασύνδεσης των Κυκλάδων έχει προϋπολογισμένη δαπάνη 350 εκατ. ευρώ, και εξασφαλίζει την: 
- Επαρκή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο και Μύκονο.  
- Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας. 
- Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στα νησιά λόγω της κατάργησης ή της θέσης σε ψυχρή 
εφεδρεία των αυτόνομων σταθμών παραγωγής. 
- Δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου, καθώς και την 
απορρόφηση ενδεχόμενης αιολικής ενέργειας από τα εν λόγω νησιά. 
 
Προχωράει, μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις η κατασκευή της μονάδος V του Αλιβερίου της ΔΕΗ 
με την έναρξη των εδαφοτεχνικών έργων από τη ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή εργοστασίου 
συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 416,9 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο και συμβατικό τίμημα 219,2 εκατ. 
ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση με τη ΜΕΤΚΑ είχε υπογραφεί στις 17.10.2007, ο εντοπισμός 
αρχαιοτήτων στη θέση όπου επρόκειτο να ανεγερθεί η μονάδα «πάγωσε» το έργο και υποχρέωσε στην 
αναζήτηση νέου χώρου. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου του 2011. Ο 
εγγυημένος βαθμός απόδοσης της μονάδος είναι 58,4%. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε την ανάθεση στην Κοινοπραξία των εταιριών 
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΕΤΑΔΕ Α.Ε. την κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου Νο 5 του 
Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης Β΄, μετά την αποδοχή από την εν λόγω Κοινοπραξία των 
όρων που είχαν τεθεί σε προηγούμενη απόφασή του. 
 
Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔEΠA από κοινού με τρίτο επενδυτή και σε ποσοστό άνω του 
35% θα επιδιώξει η ΔEH, αξιοποιώντας τις αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για αναζήτηση 
στρατηγικού επενδυτή. Aυτό προκύπτει από τη συμφωνία που έκανε η διοίκηση της εταιρείας με την 
Eθνική Tράπεζα και την BNP Paribas για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματός της και την απόκτηση ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔEΠA και του 
ΔEΣΦA. Παράγοντες της αγοράς εμφανίζουν ως υποψήφιο συνεταίρο της ΔEH τη γερμανική εταιρεία 
RWE, υπενθυμίζοντας το προ διετίας μνημόνιο συνεργασίας των δύο εταιρειών που αναφέρονταν 
μεταξύ άλλων και στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου. H ΔEH θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη της ΔEΠA, καλύπτοντας περίπου το 65% της ετήσιας συνολικής 
κατανάλωσης της εταιρείας. 
 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε στις 09/09 την απόφαση με την οποία προσδιορίζονται τα 
χαρακτηριστικά κηρυγμένων γεωθερμικών πεδίων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα. Ο 
επανακαθορισμός των χαρακτηριστικών γίνεται μετά από σχετική έκθεση του ΙΓΜΕ και αφορά τα 
πεδία: 

1. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αγκιστρίου νομού Σερρών.  
2. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Λιθοτόπου – Ηρακλείας (Λ. Κερκίνη) 

νομού Σερρών.  
3. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης.  
4. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας λεκάνης Ανθεμούντα νομού 

Θεσσαλονίκης.  
5. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ελαιοχωρίων νομού Θεσσαλονίκης.  
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6. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αρίστηνου νομού 
Αλεξανδρούπολης.  

7. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αρίστηνου νομού Θεσσαλονίκης.  
8. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ν. Κεσσάνης νομού Ξάνθης.  
9. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων νομού 

Ξάνθης  
10. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων νομού 

Ξάνθης.  
11. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Ερατεινού νομού Καβάλας.  
12. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Ερατεινού νομού Καβάλας.  
13. Βεβαιωμένο Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής θερμοκρασίας Αργένου νομού Λέσβου.  
14. Πιθανό Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής Θερμοκρασίας Αργένου νομού Λέσβου.  

Ο επανακαθορισμός των χαρακτηριστικών των πεδίων με μεγαλύτερη επάρκεια δίνει τη δυνατότητα 
καλύτερης αξιοποίησης των πεδίων, καθώς μπορούν να προσδιορίζονται ακριβέστερα οι πιθανές 
χρήσεις τους. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα μίσθωσης της διαχείρισης βεβαιωμένων και της έρευνας 
των πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας που βρίσκεται το κάθε πεδίο. 
 

Το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα, ισχύος 514 MW, προωθεί η Acciona Ενεργειακή, 
θυγατρική του ισπανικού ομίλου Acciona, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ. 
Πρόκειται για το έργο που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή του Σελίου στο όρος 
Βέρμιο του νομού Ημαθίας, σε συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Σε πρώτη φάση, προβλέπεται η 
εγκατάσταση 107 ανεμογεννητριών, ισχύος 214 MW ενώ στην πλήρη του ανάπτυξη, το αιολικό πάρκο 
θα αποτελείται από 207 ανεμογεννήτριες, ισχύος 514 MW, ενώ η συνολική επένδυση αναμένεται να 
κυμανθεί στο επίπεδο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Σε 5.630 ευρώ εκτιμάται το ετήσιο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξης της "Πράσινης Στέγης" στο 
κτίριο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στην πλατεία Συντάγματος. Από το ποσό αυτό τα 
3.600 ευρώ ετησίως εκτιμάται ότι εξοικονομήθηκαν από τη μείωση της κατανάλωσης για κλιματισμό 
και τα 2.030 ευρώ από τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου για θέρμανση. 
Η "Πράσινη Στέγη" υλοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2008 και καλύπτει έκταση περίπου 650 τμ, περίπου 
το 52% της επιφάνειας της οροφής του κτιρίου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από το 
εργαστήριο εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής της Σχολής Μηχανολόγων-Μηχανικών του ΕΜΠ, 
προκύπτει διαφορά θερμοκρασίας 18 βαθμών κελσίου μεταξύ της φυτεμένης και της μη φυτεμένης 
επιφάνειας της στέγης (37 βαθμοί κελσίου και 55 βαθμοί κελσίου αντίστοιχα). 
Οι μετρήσεις επιβεβαίωσαν και το μέγεθος της εφικτής εξοικονόμησης ενέργειας από την εγκατάσταση 
του φυτεμένου δώματος σε ποσοστό περίπου 9,6% για τον κλιματισμό και 4,4% για τη θέρμανση. 
Ειδικά προς τον τελευταίο όροφο η εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη μπορεί να υπερβεί το 50%. 
 

Συνδέθηκε με το δίκτυο Μέσης Τάσης φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 1,997 ΜWp, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος ΑΕ»,στη θέση Λεκάνα του Δήμου 
Κουτσοποδίου στο Νομό Αργολίδας. Ο σταθμός αναμένεται να παράγει σε ετήσια βάση 2,6 GWh 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η συνολική παραγωγή/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον 
Αύγουστο είχε ως εξής: 

MWh 08/2009 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

07/2009 06/2009 05/2009 08/2008 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 2.856.380 2.917.399 2.593.559 2.365.257 2.802.025 1,9%

Πετρέλαιο 95.550 179.769 119.812 157.365 282.269 -66,1%

Φυσικό Αέριο 872.558 976.900 805.883 804.483 1.240.467 -29,7%

Υδρο/Η 389.178 463.180 304.196 285.123 285.270 36,4%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 191.452 141.241 113.042 111.746 171.270 11,8%

Εισαγωγές 366.804 750.975 701.711 420.276 613.954 -40,3%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 9.940 9.500 13.824 13.490 10.666 -6,8%

Επιλέγοντες ΥΤ 417.115 556.825 527.607 526.559 589.964 -29,3%

Δίκτυο διανομής 4.126.395 4.621.114 3.828.082 3.398.959 4.489.812 -8,1%

Άντληση 15.733 21.441 66.760 31.080 94.831 -83,4%

Ορυχεία 85.013 84.568 80.692 82.555 85.174 -0,2%

Απώλειες 117.726 136.016 121.238 91.607 124.808 -5,7%

Σύνολο 4.771.922 5.429.464 4.638.203 4.144.250 5.395.255 -11,6%

 

 
Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη πΓΔΜ, λόγω χαμηλότερης τιμής σε 
σχέση με την Βουλγαρία, συνεχίστηκε και τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα να εισαχθούν από αυτήν 354 
GWh, ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που εισήχθη από την Βουλγαρία (300 GWh). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Αυγ‐07 Οκτ‐07 Δεκ‐07 Φεβ‐08 Απρ‐08 Ιουν‐08 Αυγ‐08 Οκτ‐08 Δεκ‐08 Φεβ‐09 Απρ‐09 Ιουν‐09 Αυγ‐09

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο

Λιγνίτης Πετρέλαιο Φ.Αέριο Υδρο/Η ΑΠΕ* Εισαγωγές
Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ*:Μόνο Υ/Σ  ΥΤ



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Οκτώβριος 2009 14 

 
Τον Αύγουστο αυξήθηκαν οι εξαγωγές προς την Ιταλία (162 GWh) καθώς, κατά μέσο όρο, η ΟΤΣ 
στη γειτονική χώρα ήταν 26 €/MWh μεγαλύτερη. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται η παραγωγή λιγνίτη και οι παραδόσεις λιγνίτη σε 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 
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Δικαιώματα εκπομπών 

Διείσδυση στην ελληνική αγορά διαχείρισης και εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
προσδοκώντας σε βάθος χρόνου να κατακτήσει μερίδιο 20%-30% της συνολικής «πίτας», επιχειρεί να 
επιτύχει η ρουμανική εταιρεία KDF Energy μέσω της KDF Energy Hellas, που συστάθηκε τον Ιούλιο 
του 2009 με έδρα στην Αθήνα και ήδη έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με 5 εγχώριες επιχειρήσεις, 
για αγοραπωλησίες περίπου 100 χιλ. δικαιωμάτων εκπομπών, συνολικής αξίας σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ. 
Οι συναλλαγές εκτελούνται στην τιμή της ευρωπαϊκής αγοράς spot, ενώ σύμφωνα με τον εκτελεστικό 
διευθυντή της εταιρείας, μέχρι το τέλος του 2009 εκτιμάται ότι θα έχουν παργματοποιηθεί αγορές και 
πωλήσεις επιπλέον 100.000 δικαιωμάτων ρύπων». Ο στόχος για το 2010 είναι συναλλαγές περίπου 2 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών». 

Σημειώνεται ότι, σε ετήσια βάση στην Ελλάδα διενεργούνται -με στοιχεία του 2008- σχεδόν 20 εκατ. 
αγοραπωλησιών δικαιωμάτων, ενώ την αγορά απαρτίζουν περίπου 150 βιομηχανικές μονάδες, οι 
οποίες έχουν σημαντικές εκπομπές ρύπων. 

 

 

 
Ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων κινήθηκε στη ζώνη των 60 – 100 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών τον 
Σεπτέμβριο. 
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Τα 1843 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.660 εκ. 
πιστοποιητικά CER μέχρι το τέλος του 2012. Κίνα και Ινδία φιλοξενούν το 60% των έργων 
παγκοσμίως, ενώ η Βρετανία και η Ελβετία παραμένουν οι χώρες από τις οποίες προέρχεται σχεδόν το 
50% των επενδυτών σε έργα CDM, πλέον των συμμετεχόντων από την χώρα υποδοχής των έργων, ενώ 
Ιαπωνία και Ολλανδία ακολουθούν με περίπου 11% η καθεμία. 
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Ενεργειακά έργα 

 
Μέχρι το τέλος του 2009 θα ολοκληρώσουν οι αρμόδιες αρχές του Κοσόβου το διαγωνισμό για την 
κατασκευή του Kosova e Re, του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, παρότι 
από τις τέσσερις εταιρείες/ κοινοπραξίες που είχαν προεπιλεγεί, αποχώρησαν οι δύο με αποτέλεσμα το 
έργο αξίας 3,5 δισ. ευρώ να διεκδικούν η κοινοπραξία της ιταλικής Εnel και της ελληνικής Sencap 50% 
και Contour Global 50%) και της τσέχικης CΕΖ με την αμερικανική AΕS. Την παραπάνω δήλωση, 
έκανε στο πλαίσιο του φετινού, 5ου Business Forum, ο εκπρόσωπος του Ιpac (οργανισμός επενδύσεων 
του Κοσόβου) και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας για το Κόσοβο – EciKS, H. Morina. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, η αποχώρηση από τη διαγωνιστική διαδικασία της γερμανικής RWE AG, πρώτα και στη 
συνέχεια της γερμανο-αμερικανικής κοινοπραξίας EnBW/WGI, δεν άλλαξε την απόφαση του 
υπουργείου Ενέργειας να προχωρήσει σε αυτό το έργο το οποίο θα εκτελεστεί, σε δύο φάσεις, με τη 
μέθοδο της παραχώρησης για την συνολική εγκατάσταση 2.000 MW. Αμέσως μετά την ανάδειξη 
αναδόχου θα αρχίσει η κατασκευή της πρώτης μονάδας το Kosova e Re, ισχύος 1.000 MW, ποσότητα 
με την οποία θα καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας ενώ θα υπάρχει περίσσεια ρεύματος και για 
εξαγωγή. Ο νέος σταθμός θα χτιστεί κοντά στον υφιστάμενο και υπό λειτουργία Kosova B. Με την 
κατασκευή και της δεύτερης μονάδας του Kosova e Re, θα κλείσει έως το 2015, όπως 
προγραμματίζεται, ο παλιός σταθμός Kosova A. Σημειώνεται ότι στην κοινοπραξία που θα αναλάβει 
το έργο του Kosova e Re, θα παραχωρηθεί για εκμετάλλευση ορυχείο λιγνίτη, για περίοδο 40 χρόνων 
(πιθανώς το Sibovc Mine) 

Αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολη 

Τη σημασία της ελληνορωσικής ενεργειακής συνεργασίας εν γένει και του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς 
- Αλεξανδρούπολη, ειδικότερα, εξήρε, με δήλωσή του, ο επίσημος εκπρόσωπος του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών, Α. Νεστερένκο, σημειώνοντας ότι η προώθηση του σχεδίου συνεχίζεται χωρίς 
αλλαγές ή διορθώσεις.  

Κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη σχετική συζήτηση στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας 
στην Ελλάδα, ο κ. Νεστερένκο παρατήρησε ότι «στη Μόσχα, κατέγραψαν το περιεχόμενο της αρχικής 
δήλωσης του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Γεωργίου Παπανδρέου, σχετικά με τη δυνατότητα επανεξέτασης των 
συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί, στην περίπτωση που έρθει στην εξουσία» και πρόσθεσε: «Την ίδια 
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στιγμή, εκφράστηκε, εν συνεχεία, η πρόθεση να προωθηθεί η πρακτική υλοποίηση του σχεδίου αυτού, 
η πρωτοβουλία για το οποίο ανελήφθη την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ».  

Όπως ανέφερε ο Ρώσος υψηλόβαθμος διπλωμάτης, η Μόσχα υπολογίζει ότι «στην Ελλάδα 
συνειδητοποιούν, όπως και πριν, την πολιτική και οικονομική σημασία της υλοποίησης του σχεδίου 
αυτού, που στοχεύει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ενεργειακής ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
και στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε., αλλά και 
εξυπηρετεί τη μετατροπή της Ελλάδας σε σημαντικό διαμετακομιστικό κόμβο για την παροχή 
υδρογονανθράκων στην Ευρώπη».  

Έρευνα υδρογονανθράκων 

Η Ενεργειακή Αιγαίου μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της γεώτρησης στο Β. Πρίνο, ανακοίνωσε 
την έναρξη του προγράμματος νέων γεωτρήσεων στο κοίτασμα «Έψιλον», μέσω της θυγατρικής της 
Kavala Oil. Ειδικότερα, η εταιρεία στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ολοκλήρωσε και ανακοινώνει: την 
υπογραφή συμφωνίας για τη ναύλωση του γεωτρύπανου τύπου Jack Up Ensco85 (E85), της εταιρείας 
Ensco International INC, για τη διενέργεια των γεωτρήσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα 
εκμετάλλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, την υπογραφή νέας σύμβασης χρηματοδότησης από την 
τράπεζα Standard Chartered Bank, ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και τέλος, την ανάθεση 
διαχείρισης του έργου στην εταιρεία Schlumberger. Η νέα γεώτρηση αναμένεται να έχει συνολικό 
μήκος 5.500 μέτρων σε κάθετο βάθος 2.900 μέτρων, ενώ εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 90 ημέρες. Βάσει 
των δεδομένων αυτών, η συγκεκριμένη γεώτρηση αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη σε βάθος και 
μέγεθος που έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Με την έναρξη εργασιών του 
γεωτρύπανου ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση της Β’ Φάσης του Επιχειρησιακού Πλάνου της 
Ενεργειακής Αιγαίου. 



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Οκτώβριος 2009 20 

Ειδήσεις 

Διεθνείς 

[ΗΠΑ] Η BP ανακοίνωσε την ανακάλυψη γιγαντιαίου υποθαλάσσιου κοιτάσματος πετρελαίου στον 
Κόλπο του Μεξικό, με εκτιμώμενα αποθέματα 3 δισεκατομμύρια βαρέλια. Το κοίτασμα, που αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην περιοχή, βρίσκεται 400 km νοτιοανατολικά του Χιούστον. 
Τα δικαιώματα του κοιτάσματος ανήκουν σε κοινοπραξία των BP (62%), Petrobras (20%) και 
ConocoPhillips (18%). 

 

[Ρωσία] Η Gazprom ανακοίνωσε ότι τα υποθαλάσσια αποθέματα της εταιρίας αυξήθηκαν από 2,5 Tcm 
το 2005 σε 4,7 Tcm το 2008. Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρίας τα υποθαλάσσια 
αποθέματα αναμένεται να φτάσουν τα 10 Tcm έως το 2020. 

 

[Ενεργειακή Κοινότητα] Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για την 
ένταξη της χώρας στην Ενεργειακή Κοινότητα της ΝΑ Ευρώπης. Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων 
εστίασε στις απαιτούμενες τροποποιήσεις που απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα της Τουρκίας ώστε 
να εφαρμοστούν οι διατάξεις της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας. 

 

[Ε.Ε.] Η Ισπανική Gas Natural εξαγόρασε πλήρως την ανταγωνιστική εταιρία Union Fenosa. Στο 
τέλος του 2008 τα περιουσιακά στοιχεία της Fenosa περιελάμβαναν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12182 MW (9330 MW στην Ισπανία και 2852 MW σε άλλες χώρες), 
ενώ η εταιρία κατείχε το 12,4% της Ισπανικής αγοράς φυσικού αερίου. 

 

[Μέση Ανατολή] Η κοινοπραξία ανάπτυξης του Ιρανικού κοιτάσματος Farzad, που αποτελείται από τις 
Ινδικές εταιρίες  ONGC Videsh (40%), Indian Oil Corp. (40%) και Oil India Ltd. (20%), κατέθεσε 
στο Ιράν σχέδιο ανάπτυξης του κοιτάσματος που προβλέπει την επένδυση 5 δις $ για τα επόμενα 7 – 8 
χρόνια. Η κοινοπραξία σχεδιάζει την παραγωγή φυσικού αερίου, όχι όμως και πετρελαίου, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Το Farzad βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο και έχει ανακτήσιμα 
αποθέματα αερίου 360 Bcm. 

 

[Μέση Ανατολή] Η Κινεζική China National Petroleum Corp (CNPC) υπέγραψε συμβόλαιο με την 
Ιρανική εταιρία πετρελαίου National Iranian Oil Company (NIOC) για την ανάπτυξη του 
κοιτάσματος πετρελαίου South Azadegan. Η CNPC κατέχει πλέον το 70% των δικαιωμάτων του 
κοιτάσματος, η NIOC το 20% και η Ιαπωνική Inpex το υπόλοιπο 10%. Το South Azadegan 
βρίσκεται στα σύνορα με το Ιράκ και με αποθέματα 42 δις βαρελιών πετρελαίου είναι μια από τις 
μεγαλύτερες ανακαλύψεις των τελευταίων 30 ετών παγκοσμίως. Η παραγωγή του αναμένεται να φτάσει 
τα 260000 b/d και το κόστος ανάπτυξης τα 2,5 δις $. 

 

[Μέση Ανατολή] Το Ιράν και η Βενεζουέλα υπέγραψαν τρία μνημόνια κατανόησης για τον ενεργειακό 
τομέα. Η πρώτη συμφωνία προβλέπει την επένδυση από την εταιρία πετρελαίου της Βενεζουέλας, 
PDVSA, 760 εκατ. $ για το 10% της 12ης φάσης του Ιρανικού κοιτάσματος South Pars. Αντίστοιχα, η 
Ιρανική Petropars θα επενδύσει 760 εκατ. $ στα κοιτάσματα Dokobuki και Ayacucho της 
Βενεζουέλας. Τέλος σύμφωνα με το  τρίτο μνημόνιο το Ιράν θα εισάγει 20000 b/d βενζίνης από την 
Βενεζουέλα, αξίας 800 εκατ. $. 
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[Βόρεια Αφρική] Η εταιρία ενέργειας της Αλγερίας, Sonatrach, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από τις 
πωλήσεις πετρελαίου τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009 έφτασαν τα 27 δις $. Σύμφωνα με τον 
Υπουργό ενέργειας της χώρας, C. Khelil, έως το τέλος του έτους τα έσοδα αναμένονται στα 40 δις $.  

 

[Νότια Αμερική] Η Βενεζουέλα υπέγραψε συμφωνίες με Κινέζικες και Ρωσικές εταιρίες για την 
συνολική επένδυση 36 δις $ σε έργα πετρελαίου στην Ζώνη του Orinoco, που εκτιμάται ότι 
περιλαμβάνει 235 δις βαρέλια πετρελαίου. Η συμφωνία με την Κίνα προβλέπει την επένδυση 16 δις $ 
τα επόμενα τρία χρόνια για την παραγωγή έως 450000 b/d από την περιοχή. Παράλληλα η PDVSA 
υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την κοινοπραξία National Oil Consortium, που περιλαμβάνει τις 
Ρωσικές εταιρίες Rosneft, Gazprom, Lukoil, TNK-BP και Surgutneftegaz, για την ανάπτυξη του 
κοιτάσματος Junin-6, που βρίσκεται στην Ζώνη του Orinoco και έχει δυναμικό παραγωγής 400000 – 
450000 b/d. Η PDVSA έχει επίσης συμφωνήσει με την Ρωσική Transneft για την κατασκευή δύο 
αγωγών πετρελαίου στην περιοχή, μήκους 700 km και 1300 km αντίστοιχα. 

 

[Νότια Αμερική] Η Ισπανική Repsol YPF ανακοίνωσε την ανακάλυψη ποσοτήτων 200 – 225 Bcm 
αερίου στο υποθαλάσσιο κοίτασμα Perla 1, που βρίσκεται στον Κόλπο της Βενεζουέλας. Την ανάπτυξη 
του κοιτάσματος έχει αναλάβει κοινοπραξία των PDVSA (35%), Repsol (32,5%) και ENI (32,5%). 

 

[Ανατολική Ευρώπη] Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, Vladimir Putin, και η Ουκρανή ομόλογός του, Yulia 
Tymoshenko, συμφώνησαν στην μείωση των ποσοτήτων Ρωσικού αερίου που θα αγοράσει η Ουκρανία 
το 2010, από 50 Bcm που προβλέπει το συμβόλαιο σε 25 Bcm. Παράλληλα οι δύο πλευρές 
διαπραγματεύονται την αύξηση του τέλους διέλευσης από την Ουκρανία. Η Gazprom δήλωσε ότι 
αναμένει αύξηση από 1,7 $/ 1000 m3 ανά 100 km σε 2,56 – 2,7 $/ 1000 m3 ανά 100 km, ενώ η 
Naftogaz από την πλευρά της επιδιώκει λίγο μεγαλύτερη αύξηση σε 2,67 – 2,72 $/ 1000 m3 ανά 100 
km. Έως το τέλος του 2009 η Naftogaz σχεδιάζει έως το τέλος του 2009 να προμηθευτεί συνολικά 32 
Bcm αερίου, ενώ έως τώρα έχει εισάγει 26,1 Bcm. 

 

[Μέση Ανατολή] Σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου του Κουβέιτ, η παραγωγή στο 
κοίτασμα Burgan, το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου παγκοσμίως, αναμένεται να φθίνει τα 
επόμενα χρόνια χωρίς την βοήθεια διεθνών εταιριών πετρελαίου. Το Κουβέιτ δεν κατάφερε να 
ανανεώσει τα συμβόλαια με εταιρίες όπως η BP και η Chevron, με αποτέλεσμα η υφιστάμενη 
παραγωγή 1,4 – 1,5 εκατ.  b/d στο κοίτασμα να μην μπορεί να διατηρηθεί για περισσότερο από πέντε 
χρόνια.  

 

[Ανατολική Ασία] Σύμφωνα με προβλέψεις της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Αναμόρφωσης της 
Κίνας, η ζήτηση πετρελαίου στην χώρα αναμένεται να φτάσει τους 490 – 529 εκατ. τόνους το 2015 και 
τους 560 – 600 εκατ. τόνους το 2020. Στις προβλέψεις έχουν ληφθεί υπόψη οι προσπάθειες της χώρας 
για ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Το 2008 η 
εγχώρια παραγωγή πετρελαίου έφτασε τους 190 εκατ. τόνους και οι εισαγωγές τους 200 εκατ. τόνους. 

 

[Ρωσία] Η Gazprom ολοκλήρωσε την απόκτηση του 51% της εταιρίας SeverEnergia από τις ENI και 
Enel, βάσει της συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Μάιο του 2009. Η εταιρία κατέχει κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων στην Ρωσία με συνολικά αποθέματα 5 δις boe. Το κόστος της συμφωνίας ανέρχεται 
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σε 1,566 δις $, από τα οποία η ENI θα πάρει τα 940 εκατ. $ και η Enel τα 626 εκατ. $. Η Gazprom 
έχει ήδη καταβάλει συνολικά 384 εκατ. $ και τα υπόλοιπα θα πληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2010. 

 

[Ρωσία] Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, Vladimir Putin, προσκάλεσε διεθνείς εταιρίες να συμμετάσχουν 
στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Αρκτικής χερσονήσου του Yamal, όπου η Gazprom εκτιμά ότι 
υπάρχουν 16 Tcm αερίου. Μάλιστα η Ρωσία προσφέρει φορολογικά κίνητρα για τις εταιρίες που θα 
λάβουν μέρος σε έργα της περιοχής. Η Royal Dutch Shell και η Exxon Mobil έχουν ήδη εκφράσει 
ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε τέτοια έργα. 

 

[Κασπία] Η Ρωσική εταιρία Itera και η Κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν υπέγραψαν συμβόλαιο για την 
ανάπτυξη του Block 21 στην Κασπία Θάλασσα. Το κοίτασμα περιλαμβάνει 160 εκατ. τόνους 
πετρελαίου και 60 Bcm αερίου και η Itera σχεδιάζει την επένδυση 1 δις $ για την ανάπτυξή του. 

 

[ΝΑ Ευρώπη] Ο Πρόεδρος της Gazprom, Alexei Miller, δήλωσε ότι η εταιρία σχεδιάζει την 
υπογραφή νέων συμβολαίων προμήθειας φυσικού αερίου με την Τουρκία, που θα απαγορεύει την 
μεταπώληση του Ρωσικού αερίου.  Ένα από τα τρία υφιστάμενα συμβόλαια μεταξύ των δύο χωρών, για 
την προμήθεια 6 Bcm/yr, λήγει το 2011, ενώ τα άλλα δύο για ποσότητες 8 Bcm/yr και 16 Bcm/yr 
λήγουν το 2021 και 2022 αντίστοιχα. 

 

Πηγές ειδήσεων: ΔΕΗ Α.Ε., Υπουργείο Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, «Αξία», «Ημερησία», «Ισοτιμία», 
«Καθημερινή», «Ναυτεμπορική», «Τα Νέα», «Το Κέρδος», ‘’www.capital.gr’, “www.energia.gr”, 
“www.euro2day.gr”, Oil & Gas Journal, Platts, Rigzone, World News Network 
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Ημερολόγιο 

Συνοπτικός κατάλογος επικείμενων εκδηλώσεων που αφορούν τον χώρο της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος: 

6 – 8/10/2009 
Βουκουρέστι 
(Ρουμανία) 

National Conference New and Renewable 
Energy Sources 

Ecas Trade/ANCS 
www.cnsnre.ro 

8 – 9/10/2009 
Αθήνα 

Black Sea Energy and Climate Policy 
Conference 

PROMITHEAS Network
www.kepa.uoa.gr  

13 – 15/10/2009 
Λονδίνο (ΗΒ) Energy Risk Europe Trading and Derivatives Energy Risk magazine 

www.ertradingderivatives.com
15 – 16/10/2009 
Βάρνα 
(Βουλγαρία) 

1st Hydro Energy Forum for South East 
Europe 

Crosscom group Ltd. 
events.crosscom-group.com/ 

18 – 21/10/2009 
Αθήνα World Forum on Energy Regulation IV ΡΑΕ

www.worldforumiv.info  
22 – 25/10/2009 
Αθήνα 

4η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
PHOTOVOLTAIC 2009 

Leaderexpo 
www.leaderexpo.gr  

22 – 23/10/2009 
Πράγα (Τσεχία) 5th Emerging Europe Energy Summit IBP Conferences 

www.diongbusiness.ro  
23 – 24/10/2009 
Λευκωσία 
(Κύπρος) 

Renewable Energy Sources & Energy 
Efficiency 

MSE 
www.mse.com.cy 

30 – 31/10/2009 
Αθήνα 

3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΕΕΔΣΑ 
www.eedsa.gr 

5 – 6/11/2009 
Βιέννη (Αυστρία)  

Cross Border Power Trading for the CEE and 
SEE markets 

Energy Forum 
www.energyforum.com  

9 – 13/11/2009 
Αθήνα 

3η Εβδομάδα Ενέργειας και 14ο Εθνικό 
Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 09» 

IENE 
www.iene.gr 

16 – 17/11/2009 
Βρυξέλλες 
(Βέλγιο) 

3rd European Renewable Energy Policy 
Conference  

EREC 
www.erec.org  
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Μονάδες μέτρησης ενέργειας 

Προθέματα 

m (Milli) k (Kilo) M (Mega) G (Giga) T (Terra) 
10-3 103 106 109 1012 

 

Συντομογραφίες 

Toe: Τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (Ton of Oil Equivalent) 

Boe: Βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου (Barrel of Oil Equivalent) 

b/d: Βαρέλι ανά ημέρα (Barrel per Day) 

Mcm: Εκατομμύρια κυβικά μέτρα (Million Cubic Meters) 

Bcm: Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Billion Cubic Meters) 

Tcm: Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Trillion Cubic Meters) 

Cal: Θερμίδα (Calorie) 

BTU: British thermal unit 

Wh: Watthour 

 J: Joule 

 

Μετατροπές 

1 τόνος πετρελαίου  7,3 βαρέλια 

1 ft3  0,0283 m3 

 

 TJ Gcal Mtoe MBTU GWh 
TJ 1 238,8 2,388x10-5 957,8 0,2778 

Gcal 4,1868x10-3 1 10-7 3,968 1,163x10-3 
Mtoe 4,1868x104 107 1 3,968x107 11630 

MBTU 1,0551x10-3 0,252 2,52x10-8 1 2,931x10-4 
GWh 3,6 860 8,6x10-5 3412 1 
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Προετοιμασία και επιμέλεια δελτίου ενέργειας: 

Φώτιος Θωμαΐδης 

Χημικός Μηχανικός, PhD 

 

 

Νικόλαος Κοντινάκης 

 Φυσικός, MSc 

 

 

 

Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην 
εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και 
αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 
στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο 
της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη 
εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
“VRS” είναι: 

1. Εκπόνηση Μελετών, Αναλύσεων & Αποτιμήσεων Εισηγμένων Εταιριών 
2. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικής και Επενδυτικής Φύσης 
3. Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Στελεχών της Αγοράς 
4. Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις 
5. Συγγραφική Δραστηριότητα 

 

Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν δελτίο βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις 
δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των συντακτών είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά 
το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Οι συντάκτες δεν έχουν προβεί σε πρωτογενή 
έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυώνται με απόλυτο τρόπο 
την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτό. Η πληροφόρηση και οι 
απόψεις που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς 
καμία ειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική 
μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην 
βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα αντίστοιχα εξαγόμενα 
δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στο δελτίο 
δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις 
διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης εκφράζονται ως προσωπικές, 
απόψεις των συντακτών και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν την εταιρεία VRS σε 
ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως 
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση 
τους. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του παρόντος δελτίου εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την 
ενημέρωση των αποδεκτών του. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του παρόντος 
δελτίου χωρίς την έγγραφη άδεια της VRS και των εκπροσώπων της. 

 

Για να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από τη λίστα διανομής του «δελτίου ενέργειας», για οποιαδήποτε παρατήρηση ή 
σχόλιο, καθώς και για αποστολή πληροφοριών, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου προς επεξεργασία και δημοσίευση, 
παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: research@iraj.gr 


