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Πετρέλαιο 

Εκπρόσωποι του ΣΒΙΒΕ, του θεσμικού εκπροσώπου των παραγωγών ανανεώσιμων καυσίμων, 
συναντήθηκαν με στελέχη των ΕΛΠΕ για να συζητήσουν τις πρόσφατες μειώσεις στις ποσότητες 
απορρόφησης βιοντίζελ. Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ τους 
υπογραμμίζοντας τα προβλήματα του παρόντος πλαισίου στην λειτουργία της αγοράς βιοκαυσίμων. 

Σημειώνεται ότι, Ο ΣΒΙΒΕ είχε αποστείλει επιστολή στην Υπουργό ΠΕΚΑ, Τ. Μπιρμπίλη, με την 
οποία ζητούσε τη μεσολάβησή της μετά την απόφαση των ΕΛΠΕ να προχωρήσουν σε μείωση της 
ποσότητας βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούν στα διυλιστήρια. Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, η ποσότητα 
απορρόφησης βιοντίζελ θα έφτανε το 39% το Μάρτιο. 

-- 

Τον Μάρτιο, η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε μεταξύ 75 $/b και 80 $/b. 

 
Τον Φεβρουάριο η παραγωγή πετρελαίου ξεπέρασε τα 86 Mb/d, για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο 
του 2008. 

Οι προβλέψεις για την ζήτηση, το 2010, οριακά αυξήθηκαν. Προκειμένου να μπορεί να γίνει σύγκριση, 
στο διάγραμμα περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για τη ζήτηση, όπως είχαν εκτιμηθεί μέσω των 
διεθνών οργανισμών πριν 3 και 6 μήνες. 

Η τιμή των καυσίμων (βενζίνες) ανέβηκε τον Μάρτιο στην περιοχή του 1,40 - 1,50 €/lt (τιμή αντλίας), 
καθώς ανεξάρτητα από την τιμή του αργού πετρελαίου, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
ανέβασε κατακόρυφα τις τελικές τιμές. 
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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 
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(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 

Τον Δεκέμβριο 2009 τόσο η ζήτηση όσο και η παραγωγή αερίου στο σύνολο της Ε.Ε. αυξήθηκαν, 
κατά 28,8% και 18,8% αντίστοιχα, σε σχέση με τον Νοέμβριο. Αυξημένες παρουσιάστηκαν και οι 
εισαγωγές (11,8%) και εξαγωγές (23,2%). Όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. αύξησαν την κατανάλωση 
αερίου τον Δεκέμβριο, με μοναδική εξαίρεση την Πορτογαλία, που εμφάνισε μικρή μείωση (6,4%). 
Την μεγαλύτερη αύξηση είχαν η Γερμανία (2,8 Bcm) και το Ηνωμένο Βασίλειο (2,6 Bcm). Οι δύο 
χώρες για να καλύψουν την ζήτηση αύξησαν σημαντικά και τις εισαγωγές τους, 1,7 Bcm και 1,2 Bcm 
αντίστοιχα. Μεγάλη αύξηση στην παραγωγή αερίου, 2,6 Bcm σε σχέση με τον Νοέμβριο, είχε η 
Ολλανδία.  

 
12/2009 

(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 

11/2009 10/2009 9/2009 12/2008 % μεταβολή 

Ε.Ε. – 27    
Παραγωγή 21994 18515 15918 12121 22988 -4,3%

Κατανάλωση 63005 48931 41655 31242 58245 8,2%
Εισαγωγές 43314 38740 34403 31256 36943 17,2%
Εξαγωγές 10719 8703 6908 5524 10294 4,1%

Γαλλία   
Παραγωγή 62 74 75 74 89 -30,3%

Κατανάλωση 6408 4647 3280 2076 6258 2,4%
Εισαγωγές 4334 4656 3673 3049 3972 9,1%
Εξαγωγές 407 186 140 - 205 98,5%

Γερμανία    
Παραγωγή 1316 1249 1238 1188 1452 -9,4%

Κατανάλωση 11830 9057 7999 5353 10576 11,9%
Εισαγωγές 10805 9105 8408 7245 8021 34,7%
Εξαγωγές 1631 1297 891 918 1167 39,8%

Ελλάδα    
Παραγωγή 1 1 1 - 1 0,0%

Κατανάλωση 373 364 354 308 305 22,3%
Εισαγωγές 369 369 364 281 275 34,2%
Εξαγωγές - - - - - 0,0%

Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 5599 5042 5047 3892 6662 -16,0%

Κατανάλωση 11503 8897 7106 5633 10694 7,6%
Εισαγωγές 5788 4550 3349 2688 4130 40,1%
Εξαγωγές 625 689 1128 857 698 -10,5%

Ιταλία    
Παραγωγή 699 662 669 638 716 -2,4%

Κατανάλωση 9751 6527 6367 5148 9517 2,5%
Εισαγωγές 7284 7823 5835 5398 7681 -5,2%
Εξαγωγές 17 11 7 3 16 6,3%

Ισπανία    
Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0%

Κατανάλωση 3023 2671 2695 2711 3171 -4,7%
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Εισαγωγές 2898 3072 2708 2970 2977 -2,7%
Εξαγωγές 97 105 84 113 25 288,0%

Ολλανδία    
Παραγωγή 11466 8848 6398 3804 11070 3,6%

Κατανάλωση 6374 4546 4266 3135 5734 11,2%
Εισαγωγές 2138 1658 1888 2391 1568 36,4%
Εξαγωγές 7230 5960 4020 3060 6904 4,7%

 

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2008, η κατανάλωση αερίου στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 4,8 Bcm και οι 
εισαγωγές κατά 6,4 Bcm. Από την άλλη η παραγωγή σημείωσε μικρή μείωση, 1 Bcm. Για να καλυφθεί 
η ζήτηση, χρησιμοποιήθηκαν 8,4 Bcm αποθηκευμένου αερίου. 

 
Η κατανάλωση και οι εισαγωγές αερίου στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο 2009 κυμάνθηκαν στα ίδια 
επίπεδα με τον Νοέμβριο. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2008 όμως, παρουσίασαν σημαντική αύξηση, 
22,3% και 34,2% αντίστοιχα. 
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Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 η παραγωγή αερίου στην Ε.Ε. ήταν 92,9 Bcm, μειωμένη κατά 12 Bcm 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγαν το 
71% των συνολικών ποσοτήτων αερίου της Ε.Ε., 38,1 Bcm και 27,6 Bcm αντίστοιχα. 

Η ζήτηση αερίου κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου έτος, καθώς 
μειώθηκε από 244,4 Bcm σε 243,7 Bcm. Την μεγαλύτερη κατανάλωση παρουσίασαν η Γερμανία (46,5 
Bcm), το Ηνωμένο Βασίλειο (43,2 Bcm) και η Ιταλία (38,1 Bcm).  

 

Το 2009 η κατανάλωση αερίου στην Ε.Ε. μειώθηκε σε 503,3 Bcm, από 532,3 Bcm το 2008. Η 
μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου, όταν καταναλώθηκαν 25,6 Bcm 
λιγότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν 
την μεγαλύτερη ζήτηση το 2009, 96,2 Bcm και 90,5 Bcm αντίστοιχα. Η παραγωγή αερίου το 2009 
έφτασε τα 196,4 Bcm, από 220,3 Bcm το 2008. Το 72% της παραγωγής κάλυψαν η Ολλανδία (79,6 
Bcm) και το Ηνωμένο Βασίλειο (62,1 Bcm). Λόγω της περιορισμένης παραγωγής στην περισσότερες 
Ευρωπαϊκές αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης αερίου, για μια ακόμη χρονιά, καλύφθηκε από 
εισαγωγές (401,7 Bcm), με τις περισσότερες ποσότητες να προέρχονται από τρίτες χώρες. 

Στην Ελλάδα, η ζήτηση αερίου το 2009 μειώθηκε κατά 16,1% σε σχέση με το 2008, φτάνοντας τα 3,5 
Bcm. Αντίστοιχη μείωση, 15,4% σημείωσαν και οι εισαγωγές. 

 H1 2009 
(Bcm) 

H2 2009 
(Bcm) 

2009 
(Bcm) 

2008 
(Bcm) 

2007 
(Bcm) 

Ε.Ε. – 27    
Παραγωγή 103,56 92,88 196,44 220,31 219,25 

Κατανάλωση 259,59 243,69 503,29 532,33 530,41 
Εισαγωγές 190,78 210,93 401,70 410,81 392,21 
Εξαγωγές 47,45 42,87 90,32 97,32 90,09 

Γαλλία   
Παραγωγή 0,48 0,43 0,91 0,96 1,07 

Κατανάλωση 24,32 19,44 43,76 45,47 44,79 
Εισαγωγές 23,51 22,34 45,84 45,30 44,34 
Εξαγωγές 1,05 0,73 1,79 1,37 2,44 

Γερμανία    
Παραγωγή 7,91 7,38 15,29 16,36 17,96 

Κατανάλωση 49,74 46,49 96,23 93,50 96,85 
Εισαγωγές 42,53 52,04 94,57 92,67 87,94 
Εξαγωγές 5,48 6,48 11,97 14,08 13,86 
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Ελλάδα    
Παραγωγή 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 

Κατανάλωση 1,53 2,00 3,53 4,21 3,92 
Εισαγωγές 1,58 1,98 3,56 4,21 3,98 
Εξαγωγές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 34,50 27,63 62,13 73,46 75,65 

Κατανάλωση 47,29 43,21 90,50 101,41 95,58 
Εισαγωγές 20,04 20,71 40,76 36,03 30,56 
Εξαγωγές 7,04 4,89 11,93 10,30 11,14 

Ιταλία    
Παραγωγή 4,10 4,02 8,12 9,10 9,71 

Κατανάλωση 40,05 38,07 78,13 85,45 84,91 
Εισαγωγές 34,23 35,02 69,25 76,87 73,95 
Εξαγωγές 0,08 0,04 0,12 0,18 0,07 

Ισπανία    
Παραγωγή 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Κατανάλωση 17,22 16,66 33,88 38,17 34,39 
Εισαγωγές 17,02 17,66 34,67 38,65 34,50 
Εξαγωγές 0,38 0,60 0,98 0,18 0,18 

Ολλανδία    
Παραγωγή 41,50 38,09 79,59 87,98 82,83 

Κατανάλωση 24,76 23,84 48,60 51,28 54,34 
Εισαγωγές 11,96 12,64 24,60 24,78 25,53 
Εξαγωγές 28,70 26,89 55,59 61,48 54,01 

 

 

Στις αρχές του Μαρτίου και έως τις 12/3 οι spot τιμές αερίου στο Henry Hub κυμάνθηκαν στα ίδια 
επίπεδα με εκείνες των NBP και Zeebruge. Από τις 15/3 οι τιμές των δύο Ευρωπαϊκών αγορών ήταν 
0,5 – 3 €/MWh υψηλότερες από το Henry Hub. Τα NBP και Zeebruge σημείωσαν την μέγιστη τιμή 
του Μαρτίου στις 30/3, 12,36 €/MWh και 12,65 €/MWh αντίστοιχα. Την ίδια ημέρα το Henry Hub 
σημείωσε την ελάχιστη τιμή του μήνα, 9,61 €/MWh. 
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Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιων έργων και σε αμιγώς αγροτικές περιοχές και διαγωνισμούς για 
θαλάσσια αιολικά πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση. 

Για όλα τα νέα κτίρια προβλέπεται η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρήσης από 
ηλιοθερμικά συστήματα, σε ποσοστό 60%. Για κτίρια του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
από 1/1/2015 το σύνολο των αναγκών τους σε ενέργεια θα πρέπει να καλύπτεται από ΑΠΕ. 

Ως κίνητρο για τη μεγαλύτερη αποδοχή των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται η επιστροφή 
στους κατοίκους του δήμου όπου εγκαθίσταται ένα αιολικό πάρκο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου 
τζίρου του (όταν σήμερα το 3% πηγαίνει στα ταμεία του δήμου), μέσω πίστωσης των λογαριασμών 
τους στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δικαιούχοι της πίστωσης θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές του 
διαμερίσματος του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένο το έργο ΑΠΕ, και εν συνεχεία 
οι καταναλωτές των υπόλοιπων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων. Με άλλο άρθρο επιτρέπεται η 
παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και σε αγροτεμάχια, χαρακτηρισμένα ως αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας, κάτι που σήμερα απαγορεύεται 

Το ΥΠΕΚΑ αυξάνει την εγγυημένη επιδοτούμενη τιμή για επενδύσεις σε βιομάζα και γεωθερμία, 
προκειμένου να δοθεί επιπλέον κίνητρο να αναπτυχθούν αυτές οι τεχνολογίες στην Ελλάδα. Οι τιμές 
των φωτοβολταϊκών θα υπολογίζονται με σύνθετο τρόπο, που μειώνει την επιδότησή τους. Αντίθετα 
παραμένει χωρίς προβλήματα ή αλλαγές η προνομιακή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από φωτοβολταϊκά στις στέγες προς 550 €/MWh. Ο συνδυασμός της τελικής τιμής θα 
περιλαμβάνει τις σημερινές τιμές που προβλέπει ο νόμος 3734/2009 (οι οποίες σταδιακά 
αποκλιμακώνονται ως το 2014) αλλά και την κατάργηση των επιδοτήσεων στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού νόμου. Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 20% της επιδοτούμενης τιμής για έργα ΑΠΕ, 
εφόσον υλοποιηθούν χωρίς τη χρήση επιχορήγησης για το σκέλος της κατασκευής από τον νέο 
αναπτυξιακό νόμο. 

Για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα είναι εκείνο που θα 
πραγματοποιεί τις μελέτες και, εν συνεχεία, θα διεξάγει διαγωνισμούς ανά περιοχή για την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Σε αυτήν την ρύθμιση αντιδρούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν 
ήδη εκπονήσει πολυδάπανες μελέτες και έχουν επιλέξει μόνοι τους περιοχές εγκατάστασης, όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τα χερσαία αιολικά. 

Μεταξύ των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ για ανάλογα σχέδια είναι αυτές της  ισπανικής 
Iberdrola, για θαλάσσιο αιολικό πάρκο-μαμούθ 1800 MW, με πρόταση για διασύνδεση Χίου και 
Λέσβου με τη Βόρεια Ελλάδα, της ΓΕΚ Τέρνα στο Θρακικό Πέλαγος και μεταξύ του Ευβοϊκού 
Κόλπου και του Μαραθώνα, της City Electric (RFEnergy) για 500 μεγαβάτ στη Λέσβο και 300 στη 
Λήμνο, του ομίλου Κοπελούζου για 216 MW, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολη, της Jasper Αιολικής 
για δύο πάρκα ισχύος 220 MW και 275 MW, βορείως της Κέρκυρας, της Venergia Ενεργειακής Α.Ε., 
για 96 MW, στη θαλάσσια περιοχή των Διαπόντιων Νήσων του Δήμου Οθωνών, της Κέρκυρας, της 
Νησιώτικος Άνεμος Α.Ε., για 350 MW στην Κω κ.α.  Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα 
επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με υπεράκτια πάρκα ή διασυνδέσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
ξεπερνούν σε προϋπολογισμό τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ για εγκαταστάσεις που προσεγγίζουν τα 4.000 
MW. 

Υπενθυμίζεται ότι η παραγόμενη από υπεράκτια αιολικά πάρκα ενέργεια ηλεκτρική ενέργεια 
τιμολογείται προς 105 €/MWh έναντι 88 €/MWh που ισχύει για τα χερσαία αιολικά. 

-- 
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Η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι κατά τη διαδικασία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου Βεύης, υπέβαλαν αιτήσεις 13 εταιρείες: 

 

1. Ένωση Εταιρειών ΕΛΜΙΝ Α.Ε.- INTERKAT Α.Ε. 

2. Ένωση Εταιρειών HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ-ΜΕΤΕ Α.Ε. 

3. ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. 

4. ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

5. IACOVOU Brothers LTD 

6. Κοινοπραξία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ- ENERGEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
ΑΤΕ 

7. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

8. ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

9. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

10. Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

11. ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. 

12. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. 

13. DRAGADOS S. A - ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. 

-- 

Νέες εταιρείες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, ενώ ανάμεσά τους 
συγκαταλέγεται και η ρωσική Gazprom, η οποία εξασφάλισε άδεια εμπορίας και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας για ισχύ 100 MW. Η δραστηριοποίηση του ομίλου πρόκειται να γίνει μέσω της 
θυγατρικής του, Gazprom Marketing & Trading, με έδρα το Λονδίνο. 

Παράλληλα, δεύτερη άδεια απέκτησε και η Elpedison, η οποία αποτελεί δημιούργημα των ΕΛΠΕ και 
της ιταλικής Edison. Τέλος, αδειοδοτήθηκε από το ΥΠΕΚΑ η ελβετική RE Traiting South East 
Europe για ισχύ 100 MW και η NECO Traiting του ομίλου Κοπελούζου για 300 MW. 

-- 

Νέος παίκτης αναμένεται στην λιανική αγορά ηλεκτρισμού, καθώς ο όμιλος Κοπελούζου και η 
βουλγαρική ΝΕΚ, μέσω της κοινής θυγατρικής NECOTrading, θα προσφέρουν ρεύμα απευθείας από 
εισαγωγές και χωρίς την επίδραση της Οριακής Τιμής Συστήματος. 

Η εταιρεία αναμένει την υπογραφή της προβλεπόμενης άδειας εμπορίας από το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου 
να διαπραγματευτεί, με διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα της τάξης των 450 MW, την παροχή 
ενέργειας σε πελάτες της μέσης και της χαμηλής τάσης, στον επιχειρηματικό αλλά και στον οικιακό 
τομέα. 

Η NECO, σχήμα από το 2002 του Ομίλου Κοπελούζου και της Βουλγαρικής NEK, σε ετήσια βάση, 
διεκπεραιώνει τις περισσότερες εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαθέσιμων 
ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Βουλγαρία, τα Σκόπια, αλλά και την Ιταλία. Οι δύο πλευρές, σε 
αναλογία 50-50, προχώρησαν πέρσι στην σύσταση της NECOTrading, η οποία θα αξιοποιήσει το 
παραγωγικό δυναμικό της NEK. Η σταθερή παραγωγική βάση των υδροηλεκτρικών της NEK, θα 
δώσει την δυνατότητα στην NECOTrading να εισάγει κατ’ αρχήν ενέργεια στο ελληνικό σύστημα και 
εν συνεχεία να την διαθέτει στους καταναλωτές. Δηλαδή, οι πελάτες της NECO Trading θα 
καταναλώνουν απευθείας «Πράσινη Ενέργεια» σε τιμές που θα χαρακτηρίζουν μακροπρόθεσμης 
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διάρκειας συμβόλαια, καθώς θα αποφεύγονται τα σκαμπανεβάσματα της Οριακής Τιμής του 
Ελληνικού Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 

-- 

Αλλαγές στην λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, κυρίως προς όφελος των πελατών, επιφέρει ο νέος 
Κώδικας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τον οποίο ανάρτησε προς διαβούλευση έως τις 12 
Απριλίου η ΡΑΕ. 

Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης για ευάλωτους πολίτες, εξόφληση λογαριασμών σε δόσεις, 
εύκολη αλλαγή προμηθευτή, προειδοποίηση 2 μηνών για αυξήσεις τιμολογίων χαρακτηρίζουν το 
περιεχόμενο, ωστόσο μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα του Τελευταίου Καταφυγίου. Όπως αναφέρει η 
ΡΑΕ, το θέμα του Τελευταίου Καταφυγίου θα διευθετηθεί στην βάση της σχετικής Κοινοτικής 
Οδηγίας, το αργότερο σε έναν χρόνο από τώρα. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Οδηγία, η έννοια του τελευταίου καταφυγίου περιλαμβάνει δυο 
διαφορετικές υπηρεσίες: τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), που σχετίζεται με την 
προσωρινή προμήθεια πελάτη ο οποίος έχει μείνει χωρίς προμηθευτή με υπαιτιότητα του προμηθευτή 
του και όχι του ίδιου, καθώς και τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), που σχετίζεται με 
προμήθεια πελάτη ο οποίος δεν ενδιαφέρεται ή δεν μπορεί να βρει προμηθευτή στην ανταγωνιστική 
αγορά. 

-- 

Δύο εγκαταστάσεις στα Χανιά της Κρήτης, συνολικής ισχύος 160 kWp, παρέδωσε πρόσφατα η 
Positive Energy, την πρώτη στη θέση Νίππος Αποκορώνου (80kWp) και την δεύτερη στη θέση 
Κουτρουλολέ (80kWp). 

-- 

Στα ολοκληρωμένα έργα της Sunny Energy Hellas, προστέθηκαν ακόμα δύο, ισχύος 79,90 kWp 
έκαστο, στην περιόχη του δήμου Κόφινα του Νομού Ηρακλείου. 

-- 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, η συνολική παραγωγή/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον 
Φεβρουάριο είχε ως εξής: 

MWh 02/2010 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

01/2010 12/2009 11/2009 02/2009 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 1.880.597 2.631.273 2.505.332 2.201.171 2.464.163 -23,7%

Πετρέλαιο 31.914 35.088 3.960 5 285.755 -88,8%

Φυσικό Αέριο 687.001 731.826 923.656 929.052 519.830 32,2%

Υδρο/Η 860.098 735.706 587.859 631.420 439.447 95,7%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 196.938 227.788 220.065 148.567 175.837 12,0%

Εισαγωγές 339.611 192.205 199.395 203.005 309.106 9,9%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 16.781 11.743 14.003 15.208 8.137 106,2%

Επιλέγοντες ΥΤ 466.249 511.690 474.371 512.857 489.213 -4,7%

Δίκτυο διανομής 3.331.458 3.797.086 3.740.072 3.379.496 3.490.179 -4,5%

Άντληση 2.482 8.862 7.191 17.466 20.157 -87,7%



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Απρίλιος 2010 14 

Ορυχεία 71.425 91.346 77.704 76.525 74.989 -4,8%

Απώλειες 107.764 133.159 126.926 111.668 111.463 -3,3%

Σύνολο 3.996.159 4.553.886 4.440.267 4.113.220 4.194.138 -4,7%

 

 
Από Βουλγαρία (227 GWh) και πΓΔΜ (313 GWh) πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες εισαγωγές 
τον Φεβρουάριο. 

 
Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν υψηλές πωλήσεις ενέργειας προς την Ιταλία (201 GWh) με την 
ΟΤΣ στη γειτονική χώρα να είναι κατά 13 €/MWh μεγαλύτερη. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται η παραγωγή λιγνίτη και οι παραδόσεις λιγνίτη σε δημόσιους 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 
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Δικαιώματα εκπομπών 

 

 
Ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων κινήθηκε στην περιοχή των 90 - 110 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών τον 
Μάρτιο. 

Τα 2153 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.760 εκ. 
πιστοποιητικά CER μέχρι το τέλος του 2012. Κίνα και Ινδία φιλοξενούν το 60% των έργων 
παγκοσμίως, ενώ η Βρετανία και η Ελβετία είναι 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 12% η καθεμία. 
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Ενεργειακά έργα 

 

Αγωγός South Stream 

Προς άμεση υπογραφή βαίνει η ίδρυση της κοινής θυγατρικής εταιρείας (ΔΕΣΦΑ – Gazprom), η 
οποία θα ελέγχει το ελληνικό τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, καθώς συμφωνήθηκε 
και το κείμενο του καταστατικού της ανάμεσα στην Μόσχα και στην Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, και σε συνέχεια της Συνάντησης Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στην Μόσχα μεταξύ 
των Πρωθυπουργών, Γ. Παπανδρέου και V. Putin, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης είχε 
συνεργασία με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Αθήνα, V. Chkhikvishivili κατά την οποία αναλύθηκε η 
πορεία των διμερών ενεργειακών σχέσεων. Αναφορικά με τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να προχωρήσει το έργο στο 
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Για τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, ο κ. Μανιάτης 
επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες για την ίδρυση Κοινής Θυγατρικής Εταιρείας 
και συμφωνήθηκε το κείμενο του καταστατικού, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. 

Αγωγός TAP 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου, συνάντηση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Ι. Μανιάτη, και 
του Γενικού Γραμματέα, Κ. Μαθιουδάκη, με μετόχους του Ομίλου Εταιρειών του αγωγού φυσικού 
αερίου TAP (TransAdriatic Pipeline). Στην συνάντηση, οι εκπρόσωποι του Ομίλου ενημέρωσαν το 
Υπουργείο για την πορεία της επένδυσης, για την προετοιμασία του προτεινόμενου αγωγού και για τα 
διάφορα μέτρα σε Διακρατικό επίπεδο. 

Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – Σταθμός LNG Ρεβυθούσας 

Εγκρίθηκε από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, ύστερα από εισήγηση της ΡΑΕ, ο Κώδικας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Ο Κώδικας Διαχείρισης αποτελεί το σημαντικότερο 
κείμενο της δευτερογενούς Νομοθεσίας της αγοράς φυσικού αερίου, καθώς θέτει τους λεπτομερείς 
κανόνες με βάση τους οποίους θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ (δηλαδή στο σύνολο των 
αγωγών μεταφοράς, καθώς και στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας) όλων των 
Προμηθευτών, ή και των καταναλωτών φυσικού αερίου, οι οποίοι θα θελήσουν να προμηθευτούν το 
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σύνολο, ή μέρος των αναγκών τους σε φυσικό αέριο, από δικούς τους Προμηθευτές εντός και εκτός 
Ελλάδος. 

Επίσης, υπεγράφη ο Κανονισμούς Αδειών Φυσικού Αερίου και Μητρώου Χρηστών Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ολοκληρώνοντας την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και απελευθερώνοντας, ουσιαστικά, την αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. 

-- 

Δυο συμφωνίες, η Συμφωνία Μετόχων της εταιρίας Asset Company και η Συμφωνία του Σχεδίου 
Ανάπτυξης για τον ελληνο-βουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου IGB υπεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη 
στις 4 Μαρτίου. Ο αγωγός IGB ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 45 
εκατομμύρια ευρώ, θα έχει συνολικό μήκος 170 χλμ., ενώνοντας την πόλη της Κομοτηνής με τη Stara 
Zagora. 

-- 

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ο οποίος συνδέει το Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς από το Σταθμό στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας μέχρι τη ΒΙ.ΠΕ Θίσβης. Ο Αγωγός Υψηλής 
Πίεσης, μήκους 25 χλμ, σε πρώτη φάση θα τροφοδοτήσει τη Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της 
ELPEDISON ισχύος 422 MW. 

Έρευνα υδρογονανθράκων 

Σε διαιτησία απειλήθηκε να οδηγηθεί η διαφωνία της Ενεργειακής Αιγαίου με τα Ελληνικά Πετρέλαια 
για τις νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες, στις οποίες η πρώτη ήθελε να προχωρήσει ανατολικά και 
δυτικά της Θάσου. Η διένεξη περιστρέφεται γύρω από τη μεταβίβαση και εκχώρηση ποσοστού 70% 
(και αντίστοιχων δικαιωμάτων - υποχρεώσεων) ερευνητικών δικαιωμάτων ανατολικά και δυτικά της 
Θάσου από την καναδική εταιρεία Calfrac Well Services Ltd προς την Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία 
Έρευνας & Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (θυγατρική επιχείρηση της Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ). 

Αυτή η μεταβίβαση εγκρίθηκε και από το τότε υπουργείο Ανάπτυξης (νυν Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) τον Οκτώβριο του 2009. Ωστόσο τα ΕΛ.ΠΕ, όπως ισχυρίζεται η 
διοίκηση της Ενεργειακής Αιγαίου, με διάφορες αιτιάσεις δεν παρέχουν την τυπικά απαιτούμενη 
συναίνεσή τους για ολοκλήρωση της μεταβίβασης και έτσι τερματίζεται για την ώρα το επενδυτικό 
πλάνο της Ενεργειακής στον κόλπο της Καβάλας και στη Θάσο, συνολικού ύψους 200 εκατ. $. 

Τελικά, σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο ΥΠΕΚΑ, παρουσία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Ι. Μανιάτη 
και εκπροσώπων των εταιρειών συμφωνήθηκε η μεταβίβαση και εκχώρηση των αντίστοιχων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις περιοχές στα δυτικά και ανατολικά της Θάσου, η παροχή των 
προβλεπόμενων οικονομικών διασφαλίσεων, για την άμεση ολοκλήρωση της εν λόγω συμφωνίας και η 
συνεργασία ώστε να υλοποιηθούν γρήγορα οι γεωτρήσεις. 
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Ειδήσεις 

Ελληνικές 

Υπεγράφη από τους συναρμόδιους υπουργούς και τίθεται σε εφαρμογή τον Ιούνιο ο νέος Κανονισμός 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα (ΚΕΝΑΚ), που αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, 
προβλέπει ενεργειακές επιθεωρήσεις στα νέα κτίρια και στα υφιστάμενα, όταν πωλούνται ή 
ενοικιάζονται και κατάταξη των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά ώστε οι χρήστες 
(ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) να γνωρίζουν τις δαπάνες που θα καταβάλουν για θέρμανση, κλιματισμό, 
φωτισμό, θέρμανση νερού κλπ. 

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, με τον ΚΕΝΑΚ: 

- Προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής 
επιφάνειας άνω των πενήντα τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα 
υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, 
καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιστοποιητικό θα 
ισχύει για 10 χρόνια. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση 
αγοραπωλησίας τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ και στην 
περίπτωση ενοικίασης εννέα μήνες μετά (και όχι δύο χρόνια όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά). Η τιμή 
βάσης για το κόστος έκδοσης των πιστοποιητικών για τις κατοικίες, όπως έχει ανακοινώσει η ηγεσία 
του ΥΠΕΚΑ, θα είναι 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και 
συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε 
θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν 
δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται από τους 
ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα εγγραφούν σε Μητρώο που θα τηρείται στο υπουργείο. Η 
κατάταξη θα γίνεται με βάση το λόγο της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του 
κτιρίου αναφοράς. 

- Θεσμοθετείται η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων που αντικαθιστά τη μελέτη 
θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα 
ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία αναφέρεται: α) στην 
απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το 
κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο 
αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, 
προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί 
όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά (περιορισμός των λειτουργικών 
εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων, αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας), 
κοινωνικά (δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής) και περιβαλλοντικά 
(περιορισμός των εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας). 

-- 

Κονδύλια ύψους 5,5 δισ. ευρώ θα κινητοποιηθούν, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αλλά και σε άλλα 
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ για δράσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και 
της ενέργειας. Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πως θα αξιοποιήσει περισσότερα από δέκα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα της περιόδου 2007- 2013 για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της 
βιοποικιλότητας, καθώς και για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας 
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Πιο συγκεκριμένα, δράσεις περιβάλλοντος και ενέργειας περιλαμβάνονται στα εξής Επιχειρησιακά 
Προγράμματα: 

α) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)» 

β) «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)», Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 
από το οποίο τον Άξονα 4 «Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της Χώρας και ενίσχυση 
της αειφορίας» την ευθύνη της εφαρμογής και υλοποίησής του έχει το ΥΠΕΚΑ 

γ) «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» (ΕΠΑΑ), το λεγόμενο «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το οποίο 
δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ, αλλά συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο. Από αυτό το Πρόγραμμα, την ευθύνη υλοποίησης των Δασικών Μέτρων έχει το ΥΠΕΚΑ 

δ) Στα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται 
δράσεις Περιβάλλοντος, ενώ στα τέσσερα από αυτά περιλαμβάνονται δράσεις Ενέργειας. Την 
ευθύνη διαχείρισης των ΠΕΠ έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και οι δεκατρείς Περιφέρειες, ενώ για την υλοποίησή τους αυτοί οι φορείς συνεργάζονται στενά με 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ε) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, 
προβλέπει δράσεις Περιβάλλοντος και την ευθύνη διαχείρισης την έχει το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

στ) Δράσεις Περιβάλλοντος ή / και Ενέργειας που προβλέπονται σε πάνω από τρία Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του Στόχου 3 (το πρώην INTERREG), εκτός ΕΣΠΑ, των οποίων την ευθύνη 
διαχείρισης κατά κύριο λόγο έχει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

-- 

Το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 
χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» τέθηκε τον Μάρτιο σε διαβούλευση από το 
ΥΠΕΚΑ. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών και μέτρων, που εναρμονίζουν την ελληνική 
νομοθεσία με την οδηγία 2006/32/ΕΚ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τον 
περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μετά την ψήφισή 
του, θα μπορούν να δραστηριοποιούνται Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) που αναλαμβάνουν 
ολοκληρωμένα έργα ενεργειακών υπηρεσιών, από την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση, 
ως τη χρηματοδότηση της δαπάνης και τη διαχείριση του συστήματος. Ο ρόλος αυτών των 
επιχειρήσεων είναι η παροχή φθηνότερων ενεργειακές υπηρεσίες εφαρμόζοντας μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή το οίκημα ενός χρήστη. Η πληρωμή των παρεχομένων 
υπηρεσιών βασίζεται στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης. Η υλοποίηση αυτών 
των έργων μπορεί να γίνεται και μέσω της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ). Αυτός 
χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας, εκεί που δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια. 

-- 

Μετά την ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
επιβεβαιώθηκε και επίσημα η τοποθέτηση του Δρ. Νίκου Βασιλάκου ως νέου προέδρου της ΡΑΕ. 

-- 

Η διοίκηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι ο όμιλος και η 
ENDESA S.A., κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του 
50,01% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει η ENDESA S.A. στην κοινών συμφερόντων εταιρεία 
ΕNDESA HELLAS Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως τονίζεται, το 
συνολικό τίμημα για την εξαγορά ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα καταβληθεί 
τμηματικά έως την 1η Ιουλίου 2012. Ταυτόχρονα, η ENDESA S.A θα εξαγοράσει ένα αιολικό πάρκο 
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και τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 14 MW του 
χαρτοφυλακίου της ΕNDESA HELLAS, έναντι του τιμήματος των €20 εκατ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θα καταστεί μοναδικός μέτοχος της 
ΕNDESA HELLAS , αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

-- 

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκoν», το οποίο έχει ως στόχο 
την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 100.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα και συνολικό προϋπολογισμό 
200 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων προβλέπει επιδότηση επιτοκίου, απευθείας επιχορήγηση 30% για 
ιδιοκτήτες με χαμηλό εισόδημα, κάλυψη του κόστους ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτωση από το 
φορολογητέο εισόδημα έως και 2.500 ευρώ. 

Το πρόγραμμα πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του από τα τέλη Ιουνίου, χρηματοδοτούμενο από 
το ΕΠΑΝ 2 (40%) και τα ΠΕΠ (60%) και αφορά κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 
εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979 και βρίσκονται σε τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 
1.500 ευρώ. 

Ανάμεσα στις πιθανές παρεμβάσεις ανήκουν η τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων, 
κουφωμάτων και η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα λαμβάνει χώρα και δεύτερη επιθεώρηση, βάσει της οποίας θα δίνεται 
τόσο η επιχορήγηση του δεύτερου υποπρογράμματος, καθώς και η αποπληρωμή του ποσού για την 
επιδότηση επιτοκίου. 

-- 

Επεκτείνει τη δραστηριότητά της στον τομέα της ενέργειας η J&P Άβαξ, μέσω της συνεργασίας της με 
την ιταλική Sorgenia Spa. Η κατασκευαστική εταιρεία ανακοίνωσε συγκεκριμένα την επίσημη έναρξη 
της στρατηγικής συνεργασίας με την Sorgenia στην ελληνική αγορά ενέργειας, έχοντας λάβει όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις σε θέματα ελέγχου του ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις 
ελληνικές αρχές. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της Volterra A.E. (πρώην Αργέστης A.E), μία 
εταιρεία ιδιοκτησίας 50:50 των δύο εταίρων, της J&P και της Sorgenia. 

Διεθνείς 

[Ν.Α. Ευρώπη] Τέσσερις εταιρείες, πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή 
λιθανθρακικής μονάδας 1.000 MW στο Κόσοβο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων 
της χώρας, πρόκειται για την ινδική Adani Power, την αμερικανο-τουρκική κοινοπραξία AES, την 
τουρκική Park Holding και την κοινοπραξία ΔΕΗ - Contour Global. 

-- 

[Ε.Ε.] Η Gazprom υπέγραψε μνημόνιο με την GDF Suez για συμμετοχή της Γαλλικής εταιρίας στον 
αγωγό αερίου Nord Stream. H GDF Suez αποκτά μερίδιο 9% ενώ μειώνονται τα μερίδια συμμετοχής 
των Γερμανικών εταιριών Wintershall και E.ON Ruhrgas. Έως τώρα η Gazprom κατείχε το 51% της 
εταιρίας Nord Stream AG, που θα λειτουργήσει τον αγωγό, οι Wintershall και E.ON Ruhrgas από 
20% και η Ολλανδική Gasunie το υπόλοιπο 9%. Η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 
και οι πρώτες ποσότητες αερίου αναμένεται να μεταφερθούν στα τέλη του 2011. Το 70% της 
χρηματοδότησης της πρώτης φάσης του αγωγού, που ανέρχεται σε 3,9 δις €, θα προέλθει από 
τράπεζες, ενώ το υπόλοιπο 30% θα καλυφθεί από την κοινοπραξία του αγωγού. 

-- 

[Ν.Α. Ευρώπη] Ο Υπουργός οικονομίας, ενέργειας και τουρισμού της Βουλγαρίας, Traycho Traykov, 
και ο Υπουργός ενέργειας της Σερβίας, Petar Škundrić, υπέγραψαν, παρουσία του Γενικού Διευθυντή 
της DG Energy, Philip Lowe, κοινή δήλωση που προωθεί την κατασκευή του αγωγού αερίου που θα 
διασυνδέσει τις δύο χώρες. Η κοινή δήλωση καθορίζει τα επόμενα βήματα υλοποίησης του αγωγού και 
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προσκαλεί την Ε.Ε. και Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς να συμμετάσχουν στο έργο. Ο 
αγωγός, μήκους 180 km και χωρητικότητας 2 Bcm/yr, σχεδιάζεται να συνδέσει το Nis με τα σύνορα 
Σερβίας – Βουλγαρίας κοντά στο Dimitrovgrad. Το έργο, με εκτιμώμενο κόστος 100 – 120 εκατ. €, 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013. 

-- 

[Ανατολική Ευρώπη] Ο νέος Πρόεδρος της Ουκρανίας, Viktor Yanukovych, επιδιώκει να 
επαναδιαπραγματευτεί την συμφωνία προμήθειας αερίου που υπεγράφη με την Ρωσία στις αρχές του 
2009. Στόχος είναι η μείωση της τιμής αγοράς αερίου της Gazprom, που το 2010 αναμένεται να 
φτάσει σε μέσο όρο 334 $/1000 m3. Η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της 
Ουκρανίας, Mykola Azarov, και τον Ρώσο ομόλογό του, Vladimir Putin, δεν απέδωσε καρπούς. 
Σύμφωνα με τον Putin, η Ρωσία παρουσιάζεται έτοιμη να διαπραγματευτεί την τιμή αερίου, με την 
προϋπόθεση η Ουκρανία να προσφέρει κατάλληλα ανταλλάγματα. Η Ουκρανία έχει προτείνει την 
δημιουργία διεθνούς κοινοπραξίας, με συμμετοχή της Ρωσίας και της Ε.Ε., που θα αναλάβει την 
λειτουργία και ανάπτυξη του Ουκρανικού συστήματος μεταφοράς αερίου. 

-- 

[Εύξεινος Πόντος] Η Τουρκική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας Elektrik Uretim AS και η κρατική 
εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας της Κορέας, KEPCO, υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία των δύο 
πλευρών στην κατασκευή πυρηνικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Sinop, στις Τουρκικές ακτές 
του Εύξεινου Πόντου. Η συμφωνία προβλέπει την δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας που θα 
καταλήξει στην τελική πρόταση για το έργο. Τεχνικές λεπτομέρειες  για τον σταθμό δεν έγιναν 
γνωστές. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με την Ρωσία για κατασκευή 
πυρηνικού σταθμού στο Akkuyu. 

-- 

[Ρωσία] Σύμφωνα με τον Platts, η Gazprom σχεδιάζει να τιμολογεί το 15% των ποσοτήτων αερίου 
που πουλά στην Ευρώπη με βάση τις spot τιμές φυσικού αερίου, ενώ θα διατηρήσει την παραδοσιακή 
φόρμουλα τιμολόγησης, που συνδέεται με τις τιμές πετρελαίου, στο υπόλοιπο 85% των συμβολαίων με 
τις Ευρωπαϊκές αγορές. Ο λόγος αυτής της τροποποίησης είναι η προσπάθεια της Gazprom να 
ανταγωνιστεί τις τιμές των spot φορτίων LNG. 

-- 

[Ρωσία] Η Αγγλο-Ρωσική εταιρία TNK-BP σχεδιάζει να πουλήσει στην Rosneft το μερίδιό της στο 
Ρωσικό κοίτασμα αερίου Kovykta, έναντι 700 – 900 εκατ. $. Οι Ρωσικές αρχές έχουν ήδη 
προειδοποιήσει την TNK-BP για την πιθανότητα ανάκλησης της άδειας του κοιτάσματος, καθώς η 
εταιρία παραβιάζει τους όρους του συμβολαίου, παράγοντας μόλις 30 Mcm/yr αντί για τα 
προβλεπόμενα 9 Bcm/yr. Το 2007 η TNK-BP είχε συμφωνήσει με την Gazprom για πώληση των 
δικαιωμάτων του κοιτάσματος, έναντι 900 εκατ. $, όμως η Ρωσική εταιρία πάγωσε την συμφωνία λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Το Kovykta, που βρίσκεται στην περιοχή Irkutsk στην ανατολική Σιβηρία, 
διαθέτει αποθέματα 1,5 Tcm. 

-- 

[Ρωσία] Σύμφωνα με την Ρωσική Transneft, η δεύτερη φάση του αγωγού πετρελαίου ESPO στην 
ανατολική Ρωσία θα ξεκινήσει το 2011 και θα ολοκληρωθεί το 2013. Η φάση αυτή περιλαμβάνει 
επέκταση του αγωγού από το Skovorodino στο λιμάνι του Kozmino καθώς και αύξηση της 
χωρητικότητας από 30 εκατ. tons/yr σε 50 εκατ. tons/yr. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία της πρώτης 
φάσης του αγωγού, που συνδέει το Taishet με το Skovorodino είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο 2009. 

-- 

[Ρωσία] Η Gazprom κατέβαλε την τελευταία δόση, 1,2 δις $, στις Ιταλικές ENI και ENEL για την 
αγορά του 51% της εταιρίας Severenergia. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με συνολικό κόστος 
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1,6 δις $, οι ENI και ENEL μείωσαν τα μερίδια συμμετοχής τους στην Severenergia από 60% και 
40% σε 29,4% και 19,6% αντίστοιχα. Η Severenergia κατέχει τα δικαιώματα ανάπτυξης κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στην δυτική Σιβηρία.  

-- 

[Κασπία] Η κοινοπραξία ανάπτυξης των κοιτασμάτων  Azeri-Chirag-Guneshli στο Αζερμπαϊτζάν 
ενέκρινε έργο κόστους 6 δις $ που θα αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου στο κοίτασμα Chirag. Το 
Chirag Oil Project, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2013, θα επιτρέψει την ανάκτηση επιπλέον 360 εκατ. 
βαρελιών πετρελαίου και θα αυξήσει την παραγωγή στο Chirag σε 183000 b/d, από 106000 b/d το 
2009. Η συνολική παραγωγή στα τρία κοιτάσματα το 2009 έφτασε τα 817000 b/d και αναμένεται να 
αυξηθεί στα 854000 b/d το 2010. Η κοινοπραξία αποτελείται από τις BP (34,1%), Chevron (10,2%), 
Socar (10%), Inpex (10%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Devon (5,6%), Itochu 
(3,9%) και Hess (2,7%). 

-- 

[Κασπία] Η Γερμανική RWE υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την κρατική εταιρία του 
Αζερμπαϊτζάν, Socar, για την αναζήτηση και παραγωγή υδρογονανθράκων στο κοίτασμα 
Nakhichevan, που βρίσκεται στην Κασπία Θάλασσα. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η υπογραφή 
της τελικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Την αναζήτηση υδρογονανθράκων στο κοίτασμα είχε 
αναλάβει παλαιότερα η ExxonMobil, που όμως παραιτήθηκε των δικαιωμάτων της το 2006, αφού δεν 
εντόπισε αξιόλογα αποθέματα. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Το Υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία 
των Ιαπωνικών εταιριών Nippon Oil Corp., Inpex Corp. και JGC Corp. για την αναβάθμιση του 
κοιτάσματος Nassiriya. Οι συζητήσεις με την κοινοπραξία δεν κατέληξαν σε συμφωνία, λόγω διαφορών 
στην αποπληρωμή των εταιριών. Το κοίτασμα Nassiriya, που βρίσκεται στο νότιο Ιράκ, διαθέτει 
αποθέματα 5 δις βαρέλια πετρελαίου και υφιστάμενη παραγωγή 50000 b/d. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Η Shell ανακοίνωσε ότι η παραγωγή πετρελαίου στο κοίτασμα Majnoon του Ιράκ θα 
φτάσει το 2012 τα 175000 b/d. Βάσει της συμφωνίας που έχει υπογράψει η εταιρία με την Ιρακινή 
Κυβέρνηση, ο επταετής στόχος για μέγιστη παραγωγή του κοιτάσματος είναι 1,8 εκατ. b/d. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Η κοινοπραξία των Κινεζικών CNOOC και Sinochem υπέγραψε προκαταρκτική 
συμφωνία με την Κυβέρνηση του Ιράκ για ανάπτυξη του κοιτάσματος πετρελαίου Missan. Η συμφωνία 
προβλέπει μέγιστη παραγωγή 450000 b/d και αποζημίωση 18,09 $ ανά βαρέλι, ενώ η αρχική πρόταση 
των Κινεζικών εταιριών προέβλεπε αποζημίωση 21,4 $ ανά βαρέλι. Η CNOOC κατέχει το 60% του 
έργου, η Sinochem το 15% και η Κυβέρνηση του Ιράκ το υπόλοιπο 25%. 

-- 

[Κεντρική Ασία] Ιράν και Πακιστάν υπέγραψαν την τελική συμφωνία για κατασκευή του αγωγού αερίου 
που θα συνδέσει τις δύο χώρες. Ο αγωγός, που θα τροφοδοτείται από το κοίτασμα South Pars, 
αναμένεται να κοστίσει 7 δις $ και να ολοκληρωθεί έως το 2015. Το Πακιστάν θα εισάγει 7,5 – 10 
Bcm/yr μέσω του αγωγού. Ο αρχικός  σχεδιασμός του αγωγού προέβλεπε επέκταση έως την Ινδία, 
όμως λόγω διαφωνιών για την τιμή πώλησης αερίου και τα τέλη διέλευσης μέσω του Πακιστάν, τελικά η 
Ινδία δεν συμμετείχε στο έργο. 

-- 

[Ανατολική Ασία]  Σύμφωνα με τον Υπουργό εξωτερικών της Κίνας, Yang Jiechi, η κατασκευή του 
αγωγού πετρελαίου Ρωσίας – Κίνας θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ενώ ο αγωγός θα 
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λειτουργήσει σε μέγιστη χωρητικότητα το 2011. Το έργο αποτελεί τμήμα του αγωγού ESPO (Eastern 
Siberian Pacific Ocean), που ξεκίνησε την λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2009 και έχει 
χωρητικότητα 1,6 εκατ. b/d. 

-- 

 [Ανατολική Ασία] Η Κινεζική εταιρία Sinopec ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του αγωγού 
αερίου Sichuan-East China, που κατασκευάστηκε για να τροφοδοτήσει τις ανατολικές περιοχές της 
Κίνας με αέριο από το κοίτασμα Puguang, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Sichuan. Ο αγωγός, 
μήκους 1700 km και χωρητικότητας 12 Bcm/yr, κόστισε 9,2 δις $. 

-- 

[Λατινική Αμερική] Η Κυβέρνηση της Ινδίας ενέκρινε την επένδυση 2,18 δις $ από τις κρατικές 
εταιρίες OVL, Indian Oil Corp. και Oil India για την ανάπτυξη του κοιτάσματος πετρελαίου 
Carabobo 1 στην Βενεζουέλα. Οι τρείς εταιρίες κατέχουν συνολικά μερίδιο 18% στο κοίτασμα (OVL 
– 11%, Indian Oil Corp. – 3,5%, Oil India – 3,5%), ενώ το υπόλοιπο 82% διατηρούν η κρατική 
εταιρία της Βενεζουέλας PDVSA (60%), η Repsol (11%) και η Petronas (11%). 

-- 

Πηγές ειδήσεων: ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΠΑ ΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ Α.Ε., ΡΑΕ, «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 



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Απρίλιος 2010 27 

Ημερολόγιο 

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

15 – 16/4/2010 
Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία) 

Build Green Central & Eastern Europe 
Build Green 
www.buildgreencee.org 

19 – 23/4/2010 
Βαρκελώνη (Ισπανία) 

European Energy Conference 
European Science Foundation 
www.e2c-2010.org 

22 – 25/4/2010 
Αθήνα 

3η ECOTEC 2010 – Τεχνολογίες 
Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά 
συστήματα 

Ecotec 
www.ecotec-exhibition.gr 

28 – 29/4/2010 
Λονδίνο (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

Water & Environment 2010: CIWEM's 
Annual Conference 

CIWEM 
www.ciwem.org  

3 – 7/5/2010 
Λυών (Γαλλία) 

18th European Biomass Conference and 
Exhibition 

ETA Renewable Energies 
www.conference-biomass.com  

9 – 12/5/2010 
Αττάλεια (Τουρκία) 

Clima 2010 - REHVA World Congress 
REHVA 
www.clima2010.org 

10 – 12/5/2010 
Αθήνα 

4ο Εθνικό Συνέδριο για την «Εφαρμογή 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: 
Προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο 
Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης» 

RENES 
http://renes2010.conferences.gr 

12 – 14/5/2010 
Κων/λη (Τουρκία) 

16th International Energy & 
Environment Conference www.icci.com.tr 

18 – 19/5/2010 
Αθήνα 

Mediterranean Sustainable Energy 
Summit 2010 

FT Global Events 
www.ftglobalevents.com  

19 – 20/5/2010 
Βερολίνο (Γερμανία) 

2nd Carbon Capture & Storage 
ACI Europe 
www.acius.net  

 

  



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Απρίλιος 2010 28 

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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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 


