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Οικονομία 
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Πετρέλαιο 

Τον Απρίλιο, η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε αυξητικά από τα 80 $/b στα 85 $/b. 

 
Τον Μάρτιο, η παραγωγή πετρελαίου παρέμεινε πάνω από τα 86 Mb/d, αν και με ελαφρά κάμψη σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Οι προβλέψεις για την ζήτηση αργού πετρελαίου, το 2010, δεν άλλαξαν σημαντικά. Προκειμένου να 
μπορεί να γίνει σύγκριση, στο διάγραμμα περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για τη ζήτηση, όπως 
είχαν εκτιμηθεί μέσω των διεθνών οργανισμών πριν 3, 6 και 12 μήνες. 

Η τιμή των καυσίμων (βενζίνες) ανέβηκε τον Απρίλιο στην περιοχή του 1,45 - 1,50 €/lt (τιμή αντλίας), 
καθώς ανεξάρτητα από την τιμή του αργού πετρελαίου, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και 
του ΦΠΑ ανέβασε 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 
(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. 

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται, ειδικά για την αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή (σε εθνικό επίπεδο) 
και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή (σε επίπεδο νομού), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ. 
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Φυσικό αέριο 

Τα σχέδια συμβάσεων μεταφοράς φυσικού αερίου και χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ), τα οποία υποβλήθηκαν από τον ΔΕΣΦΑ, ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η 
εξέλιξη δρομολογεί την παροχή πρόσβασης και σε εταιρείες πλην της υπό κρατικό έλεγχο ΔΕΠΑ στο 
εθνικό σύστημα και έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης έγκρισης από το ΥΠΕΚΑ, του Κώδικα 
Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

Επιπλέον η ΡΑΕ γνωμοδότησε θετικά για τον Κανονισμό Μετρήσεων που κατάρτισε ο ΔΕΣΦΑ. Στον 
συγκεκριμένο Κανονισμό περιλαμβάνονται οι κανόνες, οι ελάχιστες προδιαγραφές ακρίβειας των 
μετρητικών διατάξεων, οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την μέτρηση 
φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (Εθνικό Σύστημα 
φυσικού Αερίου). 

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας αγοράς φυσικού 
αερίου, πλέον της δυνατότητας για ιδιωτικές εισαγωγές φυσικού αερίου (και LNG) έχει ανάψει το 
“πράσινο φως” τόσο για την επικαιροποίηση της αίτησης της κοινοπραξίας TAP για την κατασκευή 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με στόχο την μεταφορά αερίου με αγωγό από 
την Θεσσαλονίκη μέσω Δυτικής Μακεδονίας και Αλβανίας στην Αδριατική, όσο και για την 
αναμενόμενη κατάθεση, από πλευράς της Qatar Petroleum, αίτησης για την δημιουργία ΑΣΦΑ στην 
βάση της συμφωνηθείσας επένδυσης, ύψους 3 δισ. Ευρώ, στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. 

-- 

Έως τις 20 Απριλίου, προκειμένου για την περίοδο από 1 έως 31 Μαΐου, και έως τις 23 Απριλίου, 
προκειμένου για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως το τέλος του έτους, θα περιμένει ο ΔΕΣΦΑ την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκφόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στις 
εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. 

Σε σχετική της ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της 
απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου και την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του πρόσκληση ενδιαφέροντος 
προς τους Χρήστες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος 
εκφορτώσεων για την περίοδο 01.06.2010 έως 31.12.2010 και δεσμευτικού προγράμματος 
εκφορτώσεων για την περίοδο 01.05.2010 έως 31.05.2010. Ενδιαφερόμενοι Χρήστες ΥΦΑ έχουν 
απευθυνθεί στην εταιρεία για την επίλυση θεμάτων αναφορικά με εκφορτώσεις φορτίων ΥΦΑ για τον 
Μάιο και ο ΔΕΣΦΑ έχει παράσχει όλες τις ζητηθείσες διευκρινίσεις. 

-- 

Μερίδιο από το πρώτο ιδιωτικό φορτίο υγροποιημένου αερίου (11/05) εξασφάλισε η ΔΕΠΑ. Το 
υγροποιημένο φορτίο προέρχεται από τη Γουινέα και ανέρχεται σε 140.000 κυβικά μέτρα, που 
αντιστοιχούν σε περίπου 84.000.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Από την ποσότητα αυτή, 20.000 
κυβικά θα παραλάβει το διυλιστήριο της Μότορ Οϊλ, 70.000 κυβικά η Αλουμίνιον, ενώ με κοινή 
απόφαση των δύο ομίλων έγινε δεκτή η πρόταση της ΔΕΠΑ, να της παραχωρηθούν 50.000 κυβικά 
μέτρα στους ίδιους προνομιακούς όρους με αυτούς που ισχύουν για τους αρχικούς αγοραστές. 

-- 

Τον Ιανουάριο 2010 τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση αερίου στο σύνολο της Ε.Ε. αυξήθηκαν, 
σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2009, κατά 3,6% και 12% αντίστοιχα. Μάλιστα η ζήτηση της Ε.Ε. 
ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 70 Bcm. Την μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση εμφάνισε η Γερμανία 
(αύξηση 1,76 Bcm). Από την άλλη η μοναδική χώρα με σημαντική αύξηση στην παραγωγή ήταν 
Ολλανδία, που παρήγαγε 0,95 Bcm περισσότερα από τον Δεκέμβριο. 
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01/2010 

(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 

12/2009 11/2009 10/2009 01/2009 % μεταβολή 

Ε.Ε. – 27    
Παραγωγή 22795 21994 18515 15918 23573 -3,3%

Κατανάλωση 70591 63005 48931 41655 64357 9,7%
Εισαγωγές 43818 43314 38740 34403 36285 20,8%
Εξαγωγές 11014 10719 8703 6908 12281 -10,3%

Γαλλία   

Παραγωγή 66 62 74 75 98 -32,7%
Κατανάλωση 7214 6408 4647 3280 6925 4,2%
Εισαγωγές 4385 4334 4656 3673 4379 0,1%
Εξαγωγές 358 407 186 140 244 46,7%

Γερμανία    
Παραγωγή 1297 1316 1249 1238 1464 -11,4%

Κατανάλωση 13587 11830 9057 7999 12813 6,0%
Εισαγωγές 9996 10805 9105 8408 8678 15,2%
Εξαγωγές 1491 1631 1297 891 1653 -9,8%

Ελλάδα    
Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0%

Κατανάλωση 365 373 364 354 294 24,1%
Εισαγωγές 390 369 369 364 332 17,5%
Εξαγωγές - - - - - 0,0%

Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 5512 5599 5042 5047 6574 -16,2%

Κατανάλωση 12510 11503 8897 7106 10986 13,9%
Εισαγωγές 6088 5788 4550 3349 4160 46,3%
Εξαγωγές 705 625 689 1128 1363 -48,3%

Ιταλία    
Παραγωγή 687 699 662 669 723 -5,0%

Κατανάλωση 10788 7284 7823 6367 10419 3,5%
Εισαγωγές 7662 9751 6527 5835 6767 13,2%
Εξαγωγές 18 17 11 7 19 -5,3%

Ισπανία    
Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0%

Κατανάλωση 3379 3023 2671 2695 3376 0,1%
Εισαγωγές 3290 2898 3072 2708 3145 4,6%
Εξαγωγές 96 97 105 84 19 405,3%

Ολλανδία    
Παραγωγή 12413 11466 8848 6398 11715 6,0%

Κατανάλωση 7328 6374 4546 4266 6337 15,6%
Εισαγωγές 2450 2138 1658 1888 2158 13,5%
Εξαγωγές 7535 7230 5960 4020 7536 0,0%
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Η αύξηση στην ζήτηση αερίου στην Ε.Ε. δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχες αυξήσεις στην παραγωγή 
και εισαγωγές, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν 15 Bcm αποθηκευμένου αερίου. 

 
Τον Ιανουάριο 2010 η ζήτηση αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 
2009. Αντίθετα οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 369 Mcm σε 390 Mcm. 

 
Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου οι τιμές στα NBP και Zeebruge σημείωσαν σημαντική αύξηση, 
φτάνοντας στα μέγιστα των 14,20 €/MWh (27/4) και 14,36 €/MWh (28/4) αντίστοιχα. Οι τιμές του 
Henry Hub διατηρήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τις Ευρωπαϊκές αγορές και κυμάνθηκαν από 
9,38 €/MWh έως 10,93 €/MWh. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Ιαν‐08 Μαρ‐08 Μαϊ‐08 Ιουλ‐08 Σεπ‐08 Νοε‐08 Ιαν‐09 Μαρ‐09 Μαϊ‐09 Ιουλ‐09 Σεπ‐09 Νοε‐09 Ιαν‐10

Μcm
Ισοζύγιο EU‐27

Imports Consumption Exports Production Πηγή: IEA /  Eurostat

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

Ιαν‐08 Μαρ‐08 Μαϊ‐08 Ιουλ‐08 Σεπ‐08 Νοε‐08 Ιαν‐09 Μαρ‐09 Μαϊ‐09 Ιουλ‐09 Σεπ‐09 Νοε‐09 Ιαν‐10

Μcm
Ισοζύγιο Ελλάδος

Imports Consumption
Πηγή: IEA



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Μάιος 2010 9 

 
 

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1/12 11/12 21/12 31/12 10/1 20/1 30/1 9/2 19/2 1/3 11/3 21/3 31/3 10/4 20/4 30/4

€/MWh
Τιμή Spot

NBP Zeebruge Henry Hub
Πηγή: Financial Times



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Μάιος 2010 10 

Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την προώθηση των ΑΠΕ στο οποίο σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ: 

1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020 (αντί του 18% που προβλέπει η Οδηγία 28/2009). Καθορίζεται 
αντίστοιχος εθνικός στόχος 40%, κατ' ελάχιστον, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας το 2020. 

2. Καθορίζεται ότι η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ενέργειας από 
ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα. 

3. Απλοποιείται/ορθολογικοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, η 
οποία επανακτά τον προ του Ν. 3468/06 χαρακτήρα της, ως μια πρώτη εκτελεστή άδεια 
σκοπιμότητας του έργου. Η άδεια παραγωγής αφορά πλέον την τεχνικοοικονομική επάρκεια του 
συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ και αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η 
οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ), και όχι από το Υπουργείο (πρώην) Ανάπτυξης, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, με 
αποτέλεσμα το δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε δύο (2) 
μόνο μήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής 
απόφασης εγκαταστάσεις ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, επιταχύνοντας έτσι χιλιάδες μικρομεσαίες 
επενδύσεις. 

4. Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Μετά την 
έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Η Αρχή αυτή προχωρά στην εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Οι κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε 
γνωμοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται 
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, όπως ισχύει κατά περίπτωση, και αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπομένων 
προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρά στην έκδοση της ΕΠΟ. Η χορήγηση της 
άδειας παραγωγής, όταν απαιτείται, είναι προϋπόθεση για την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης 
προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης. Η τελική και δεσμευτική για 
το Διαχειριστή χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης ΕΠΟ του 
σταθμού. Μετά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης ΕΠΟ, ο 
ενδιαφερόμενος: α) υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, β) υποβάλει αίτηση για 
την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης (οι οποίες υπογράφονται και 
ενεργοποιούνται μετά τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης), γ) υποβάλει αίτηση για την έκδοση των 
αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη νομοθεσία, οι οποίες εκδίδονται 
χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. 

5. Αποδίδεται σημαντικό μέρος (το 1/3) του ειδικού τέλους 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ προς όφελος 
της τοπικής κοινωνίας απ' ευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του δημοτικού ή κοινοτικού 
διαμερίσματος του ΟΤΑ, στο οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού 
ρεύματος (δηλ. πίστωση στον προμηθευτή π.χ. ΔΕΗ ποσοστού των εσόδων από το ειδικό τέλος και, 
στη συνέχεια, πίστωση από τον προμηθευτή των εσόδων αυτών στους λογαριασμούς των οικιακών 
καταναλωτών της περιοχής). Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον 
αντίστοιχο ΟΤΑ και στο Πράσινο Ταμείο, για την εκ του νόμου καθοριζόμενη χρησιμοποίησή τους. 
Διευρύνεται το πεδίο αξιοποίησης των πόρων αυτών από τους ΟΤΑ που πλέον περιλαμβάνει πέραν των 
έργων τοπικής ανάπτυξης, έργα περιβαλλοντικών δράσεων και κοινωνικής υποστήριξης. 
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6. Βελτιώνεται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008) και το συναφές με αυτό 
νομικό πλαίσιο, με βασικό στόχο την αποσαφήνιση κρίσιμων ρυθμίσεών του και την παροχή της 
δυνατότητας άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής του, έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική 
τελμάτωση. 

7. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αυτοτελής Υπηρεσία 
Πολιτικής και Έργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ). Δημιουργούμε σήμερα με την παρέμβασή μας το πλαίσιο 
και τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εξέλιξη της νέας αυτής Υπηρεσίας σε one-stop shop, με 
επαρκείς ανθρώπινους και λοιπούς πόρους. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής, η οποία λειτουργεί σε 
επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απ' ευθείας στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., είναι η παροχή πληροφοριών 
και η συντονισμένη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

8. Ορθολογικοποιείται η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές 
εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όπως είναι οι μικρές μονάδες 
φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες, η βιομάζα και το βιοέριο. Εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των 
έργων και η ασφάλεια των επενδύσεων με στόχο τη διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και σταθερής 
ανάπτυξης που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην επίτευξη των εθνικών 
δεσμεύσεων και τη διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και την κοινωνία. 

9. Ειδικά για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, που είναι μια νέα και ανώριμη αγορά, προβλέπεται ο 
στρατηγικός σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων και η προκήρυξη δημόσιου 
διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Διασφαλίζεται έτσι αφ' ενός ο βέλτιστος 
ενεργειακά, περιβαλλοντικά και εθνικά σχεδιασμός και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για την εθνική 
οικονομία και την ελληνική κοινωνία. [Άρθρο 6]. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ε.Ε., είναι η ανάπτυξη στρατηγικών περιβαλλοντικών μελετών που θα χωροθετούν τις 
θέσεις των θαλάσσιων πάρκων, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ασφάλειας των 
θαλάσσιων μεταφορών αλλά και της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Η κυβέρνηση επέλεξε το μοντέλο 
που έχουν ακολουθήσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, η Πορτογαλία. Πιο 
συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για την έκδοση αδειών εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών πάρκων, στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, τις οποίες συνέχεια θα δημοπρατήσει, μέσω δημόσιων 
διαγωνισμών, στους οποίους θα συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. 

-- 

Δημοσιεύτηκε προς διαβούλευση η νέα ΜΑΣΜ 2010-2014, στην οποία ο ΔΕΣΜΗΕ εκτιμά ότι, 
πέραν της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος, η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος νέων πάρκων είναι μόλις 
250 MW, καθώς φτάνει τα 2.780 MW, ενώ εφόσον πραγματοποιηθεί μία σειρά έργων, μπορεί να 
φτάσει τα 5.690 MW, το οποίο αποτελεί και το όριο ασφαλείας. Έτσι, για παράδειγμα, στην Εύβοια, 
περιοχή με μεγάλο αιολικό δυναμικό, η δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας με τα σημερινά 
δεδομένα ορίζεται σε 280 MW και ήδη υπάρχει αδυναμία απορρόφησης νέων πάρκων, αφού 
λειτουργούν περίπου 215 MW και έχουν δοθεί προσφορές σύνδεσης με το δίκτυο για άλλα 64 MW. Η 
εκτέλεση μεγάλων έργων μπορεί να δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης 780 MW. Στην Πελοπόννησο, 
η τρέχουσα δυνατότητα ανέρχεται σε 1.100 MW, ισχύ που αντιστοιχεί σε εν λειτουργία αιολικά ισχύος 
282 MW και σε αιολικά με προσφορά σύνδεσης ισχύος 819 MW. Μετά την εκτέλεση έργων, η 
δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας μπορεί να φτάσει τα 2.200 MW. 

Αξίζει, να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΜΗΕ παρουσιάζει και τα νέα σενάρια αναφορικά με την εξέλιξη της 
ζήτησης ηλεκτρισμού κατά τα επόμενα έτη. Στο βασικό σενάριο, η αιχμή φέτος αναμένεται στα 10.400 
MW και η συνολική κατανάλωση στις 53.800 GWh, ενώ το 2020 οι σχετικοί υπολογισμοί κάνουν λόγο 
για 13.000 MW και για 67.320 GWh αντιστοίχως, σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με παλαιότερες 
εκτιμήσεις. 

-- 
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Έως την 1η Σεπτεμβρίου αναμένει η ΔΕΗ την υποβολή προσφορών από τα σχήματα που 
ενδιαφέρονται για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα (V), έργου με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 1,32 δις ευρώ. Στόχος της Διοίκησης είναι να λειτουργήσει η μονάδα 70 
μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το έργο θα εγκατασταθεί σε τμήμα του χώρου εξόφλησης του 
ορυχείου "Koμάνου", που ανήκει στη ΔΕΗ, σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα από τον υφιστάμενο 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, δηλαδή 8 χιλιόμετρα από την πόλη της Πτολεμαΐδας και 20 χιλιόμετρα από την 
πόλη της Κοζάνης. 

Στο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η 
προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου, η 
συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού της 
ΔΕΗ, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και η προμήθεια των ανταλλακτικών του έργου που θα έχει 
συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 550 - 660 ΜWel και δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 
140 MWth για τηλεθέρμανση.  

-- 

Ενισχύονται τα οικονομικά κίνητρα για την λειτουργία αιχμιακών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, 
καθώς το εγγυημένο έσοδο αυξάνεται από τις 70.000 στις 100.000 ευρώ ανά εγκατεστημένο MW για 
τις μονάδες που θα τεθούν σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2011, με πρόβλεψη για σταδιακή αποκλιμάκωση 
έως τις 70.000 ευρώ για όσες λειτουργήσουν έως την 1η Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή (ΔΕΣΜΗΕ) του συστήματος να συνάπτει 
συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας 
εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι 
εντάσσονται στο σύστημα έως την 1/12/2011. 

Το έσοδο των 100.000 ευρώ λαμβάνουν οι μονάδες που τίθενται σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2011, 
ενώ στη συνέχεια το έσοδο μειώνεται αναλογικά κάθε ημέρα ώστε να φτάσει στις 70.000 ευρώ για τις 
τυχόν μονάδες που θα τεθούν σε λειτουργία την 1η Δεκεμβρίου 2011. Η παλαιότερη ανώτερη αμοιβή 
ήταν 70.000 ευρώ και η σταδιακή αποκλιμάκωση την οδηγούσε στις 55.000 ευρώ, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι η προηγούμενη διάρκεια χορήγησης του εγγυημένου εσόδου ήταν τα 3 χρόνια και πλέον 
αυξάνεται στα 5 χρόνια. Δύναται, δε, η χορήγησή του να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, έπειτα από 
απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 

-- 

Στην ίδρυση συνδέσμου με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΗ» προχώρησαν οι εκπρόσωποι των 6 μεγαλύτερων ιδιωτικών 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα, δηλαδή οι Elpedison, Κόρινθος Power, Ηρων ΙΙ, 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΕΛΠΕ και Motor Oil. Στον ΕΣΑΗ προβλέπεται άμεσα και η είσοδος νέων 
μελών, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μετέχουν και να εκπροσωπούνται σε αυτόν το σύνολο των 
ιδιωτικών εταιρειών που έχουν επενδύσει στην υλοποίηση έργων ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας 
από συμβατικά καύσιμα. 

-- 

Οι νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ στη Βοιωτία και της Εlpedison στη Θίσβη 
προστέθηκαν στον ημερήσιο προγραμματισμό του ΔΕΣΜΗΕ, έστω και αν δεν έχουν τεθεί ακόμη σε 
εμπορική λειτουργία. Έτσι, στις 25 Απριλίου, η μονάδα συνδυασμένου κύκλου της πρώτης, ισχύος 
περίπου 440 MW προσέφερε ενέργεια από 20-50 MW. 

Εκτός όμως από τη μονάδα της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, σε περιορισμένη δοκιμαστική λειτουργία μπήκε και η 
μονάδα της Elpedison στη Θίσβη ισχύος περίπου 420 MW. 
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Οι δύο νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν την τρίτη και την τέταρτη ανεξάρτητη μονάδα που 
εισέρχονται στην εγχώρια αγορά, ενώ στο τέλος του χρόνου αναμένεται η λειτουργία της πέμπτης 
ανεξάρτητης μονάδας από τον όμιλο Μυτιληναίου. 

-- 

Σε εμπορική λειτουργία έθεσε από τις αρχές Απριλίου η Πλαστικά Κρήτης δύο φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 80KW ο καθένας. Ο ένας σταθμός 
βρίσκεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και ο άλλος στις εγκαταστάσεις της 
στη Φοινικιά Ηρακλείου. 

-- 

Την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 kWp στο Διαβολίτσι του Νομού Μεσσηνίας 
ολοκλήρωσε η Positive Energy σε συνεργασία με την τοπική εταιρεία «Εργοπακ αβεε». 

-- 

Η Μηχανική υπέβαλλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτήσεις με σχετικές μελέτες για την 
αδειοδότηση δύο μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών αντλησιοταμίευσης συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 762 MW. Συγκεκριμένα αφορούν στα: 1) ΥΗΕ ΠΟΔΕΙΔΩΝ Ι εγκατεστημένης ισχύος 380 
MW στη θέση Μπαμπαλιό του Δήμου Ινάχου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, εκτιμώμενου προϋπολογισμού  
€196 εκ και 2) ΥΗΕ  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ εγκατεστημένης ισχύος 382 MW στη θέση Σαργιάδα του 
Δήμου Παρακαμπυλίων, Ν. Αιτωλοακαρνανίας εκτιμώμενου προϋπολογισμού €199 εκ. 

-- 

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

MWh 03/2010 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

02/2010 01/2010 12/2009 03/2009 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 1.854.420 1.880.597 2.631.273 2.505.332 2.488.351 -25,5%

Πετρέλαιο 77 31.914 35.088 3.960 294.325 -100,0%

Φυσικό Αέριο 658.426 687.001 731.826 923.656 435.448 51,2%

Υδρο/Η 984.924 860.098 735.706 587.859 493.417 99,6%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 179.391 196.938 227.788 220.065 153.763 16,7%

Εισαγωγές 518.895 339.611 192.205 199.395 474.745 9,3%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 21.995 16.781 11.743 14.003 14.615 50,5%

Επιλέγοντες ΥΤ 528.286 466.249 511.690 474.371 527.799 0,1%

Δίκτυο διανομής 3.455.150 3.331.458 3.797.086 3.740.072 3.559.621 -2,9%

Άντληση 0 2.482 8.862 7.191 50.786 -100,0%

Ορυχεία 76.069 71.425 91.346 77.704 87.127 -12,7%

Απώλειες 114.633 107.764 133.159 126.926 100.101 14,5%

Σύνολο 4.196.133 3.996.159 4.553.886 4.440.267 4.340.049 -3,3%
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Από Βουλγαρία (279 GWh) και πΓΔΜ (357 GWh) πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες εισαγωγές 
τον Μάρτιο. 

 
Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν υψηλές πωλήσεις ενέργειας προς την Ιταλία (208 GWh) με την ΟΤΣ 
στη γειτονική χώρα να είναι κατά 16,5 €/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. 

 
 

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

Δεκ‐07Μαρ‐08Ιουν‐08 Σεπ‐08 Δεκ‐08Μαρ‐09Ιουν‐09 Σεπ‐09 Δεκ‐09

1000 t
Λιγνίτης

Παραγωγή Παραδόσεις σε ΘΗΣ
Πηγή: Eurostat



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Μάιος 2010 17 

Δικαιώματα εκπομπών 

 

 
Ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων κινήθηκε στην περιοχή των 160 - 180 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών τις 
εβδομάδες 15 και 16. 

Τα 2197 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.780 εκ. 
πιστοποιητικά CER μέχρι το τέλος του 2012. Κίνα και Ινδία φιλοξενούν το 61% 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 

Ο Αυστριακός Υπουργός οικονομίας, Reinhold Mitterlehner, και ο Ρώσος Υπουργός ενέργειας, Sergei 
Shmatko, υπέγραψαν συμφωνία για συμμετοχή της Αυστρίας στον South Stream. Η Αυστρία γίνεται η 
έβδομη χώρα που υπογράφει τέτοια συμφωνία, μετά τις Βουλγαρία, Σερβία, Ουγγαρία, Ελλάδα, 
Σλοβενία και Κροατία. Παράλληλα, η Gazprom και η OMV υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, που 
καθορίζει τους όρους και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Αυστριακού τμήματος του South 
Stream, το οποίο σχεδιάζεται με χωρητικότητα 5 – 10 Bcm/yr. Η συμφωνία προβλέπει και την ίδρυση 
κοινής εταιρίας, που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση, την κατασκευή και την 
λειτουργία του αγωγού. 

Η Γαλλική EDF αναμένεται να υπογράψει την συμφωνία συμμετοχής στον South Stream κατά την 
διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη στις  
17 – 19 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, Vladimir Putin, η EDF θα λάβει μερίδιο 20% 
στον αγωγό, με τις Gazprom και ENI να παραχωρούν 10% έκαστη. 

Αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολη 

Υπό τη «σκέπη» του υπουργείου Οικονομικών, τίθεται η εταιρεία έργου «Proektna Kompaniya 
Neftoprovod Burgas-Alexandroupolis - BG EAD», μέσω της οποίας η Βουλγαρία συμμετέχει στην 
κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση ελήφθη με στόχο τη 
βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων στη διαχείριση και χρηματοδότηση της βουλγαρικής 
συμμετοχής στο έργο και τη διασφάλιση των βουλγαρικών συμφερόντων. 

Η βουλγαρική εταιρεία συμμετέχει σε ποσοστό 24,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Trans Balkan 
Pipeline BV (της διεθνούς εταιρείας, που ιδρύθηκε αποκλειστικά για την κατασκευή και λειτουργία του 
συστήματος του αγωγού). Από τη Ρωσία συμμετέχει η κοινοπραξία αγωγού Burgas - Alexandroupolis 
Ltd, που ιδρύθηκε από κοινού από τρεις εταιρίες, τις AK Transneft, NK «Rosneft και Gazrpom Neft 
(κατέχει το 51%) και από την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΛΠΕ - ΘΡΑΚΗ ΑΕ, που 
ιδρύθηκε από κοινού από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Θράκη και κατέχει το 24,5% του 
μετοχικού κεφαλαίου της διεθνούς εταιρείας του έργου. 
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-- 

Αντίθετο με την επίσπευση της κατάθεσης του σχεδίου νόμου για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολη δήλωσε ομόφωνα το νομαρχιακό συμβούλιο Έβρου, που συνεδρίασε στην 
Αλεξανδρούπολη με μοναδικό θέμα τον αγωγό. 

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι θέσεις όλων των υπηρεσιών της νομαρχίας και 140 φορέων και 
εκείνο που τονίστηκε απ’ όλους όσους τοποθετήθηκαν είναι πως η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί και 
να λάβει υπόψη της όλες τις προτάσεις της τοπικής επιτροπής διαβούλευσης του πετρελαιαγωγού, αφού 
ο νόμος που την κατοχυρώνει, προβλέπει να έχει συμμετοχή σε όλα τα στάδια σχεδιασμού υλοποίησης 
και λειτουργίας του έργου. 
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Ειδήσεις 

Ελληνικές 

Τη σύνταξη τριετούς κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου με συγκεκριμένους στόχους, 
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα για τα μεγάλα έργα, ζήτησε η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τ. 
Μπιρμπίλη, από τους εποπτευόμενους φορείς ενέργειας (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες, ΡΑΕ και ΚΑΠΕ). 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορέας κρίνεται αναγκαίο να προβεί σε σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο 
ενός τριετούς, τουλάχιστον, κυλιόμενου επιχειρησιακού σχεδίου με συγκεκριμένους στόχους, 
προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα για τα μεγάλα έργα που θα υλοποιήσει. Στο επιχειρησιακό 
σχέδιο θα εμπεριέχεται ένα ειδικό κεφάλαιο το οποίο θα είναι αφιερωμένο σε προγραμματισμένες 
δράσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του κάθε φορέα και των αντίστοιχων 
επενδύσεών του. 

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται αντίστοιχες 
συναντήσεις των διοικήσεων των φορέων του ενεργειακού τομέα με στόχο το βέλτιστο δυνατό 
ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη του 20-20-20 (20% μείωση ρύπων, 20% 
εξοικονόμηση ενέργειας, 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο). 

-- 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε νέα και παλαιά κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται, αντί για απλή 
μελέτη θερμομόνωσης, προβλέπει ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τομέα 
(ΚΕΝΑΚ). Ο Κανονισμός υπεγράφη από την Υπουργό ΠΕΚΑ, Τ. Μπιρμπίλη και τίθεται σε 
εφαρμογή τον Ιούνιο. 

Προβλέπεται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια, συνολικής 
επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα κτίρια 
επιφάνειας πάνω από 50 τ.μ. όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του 
δημόσιου και του 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. 

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, ενώ η κατάταξη του κτιρίου θα γίνεται με βάση τον 
λόγο της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. 

Επίσης 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 τον σχεδιασμό του, το κτιριακό 
κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. 
Κτίριο αναφοράς θεωρείται εκείνο 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. 

-- 

Η προοπτική συμμετοχής της Gaz de France - Suez στο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο της Qatar 
Petroleum στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον πλαίσιο των 
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επαφών που είχε στο Παρίσι η Υπουργός ΠΕΚΑ, Τ. Μπιρμπίλη, με τον Γάλλο ομόλογό της. 
Επιπλέον, υπήρξαν επαφές και με τις Electricite de France και Areva για το ενδεχόμενο συνεργασιών 
με την ΔΕΗ και την ΔΕΠΑ. 

Διεθνείς 

Αναφορά της Ε.Ε. για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αναφορά του 2009 για τις εξελίξεις στην δημιουργία της 
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου1. Τα βασικά σημεία της αναφοράς 
παρουσιάζονται ακολούθως. 

Υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου 

Το 2009 η Ε.Ε. εντόπισε παραβιάσεις στην υλοποίηση των Κοινοτικών Οδηγιών 2003/54/EC 
(ηλεκτρική ενέργεια) και 2003/55/EC (φυσικό αέριο) από 25 κράτη – μέλη (όλα εκτός Κύπρου και 
Μάλτας). Οι κύριες παραβιάσεις αφορούσαν σε έλλειψη διαφάνειας, ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των 
διαχειριστών συστήματος, απουσία περιφερειακής συνεργασίας και έλλειψη διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών. 

Για να ενδυναμώσει το θεσμικό πλαίσιο, που απαιτείται για αποτελεσματική ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς, η Ε.Ε. υιοθέτησε στις 13 Ιουλίου 2009 το τρίτο νομοθετικό πακέτο για τις αγορές ενέργειας. 
Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει: την Οδηγία 2009/72/EC που αφορά κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αντικαθιστά την 2003/54/EC), την Οδηγία 2009/73/EC που 
αφορά κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά αερίου (αντικαθιστά την 2003/55/EC), την Ρύθμιση 
EC/713/2009 για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, την 
Ρύθμιση EC/714/2009 που αφορά τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα για διασυνοριακές ανταλλαγές 
ηλεκτρικής ενέργειας (αντικαθιστά την EC/1228/2003) και την Ρύθμιση EC/715/2009 που αφορά 
τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (αντικαθιστά την EC/1775/2005). 

Ρευστότητα των αγορών 

Η ρευστότητα των αγορών, δηλαδή οι συναλλαγές σε spot αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, αυξήθηκε το 2009. Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η ρευστότητα των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αγορές φυσικού αερίου η μείωση των spot τιμών το 2009 αύξησε τις 
συναλλαγές, οι οποίες όμως εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκέντρωση των αγορών 

Μείζον ζήτημα για τις Ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας παραμένει η δεσπόζουσα θέση που κατέχουν οι 
μεγάλες εταιρίες. Σύμφωνα με στοιχεία των ρυθμιστικών αρχών των χωρών, το 2008 μόνο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστρία οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
είχαν μερίδιο αγοράς μικρότερο του 50%. Η συγκέντρωση των Ευρωπαϊκών αγορών στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζεται στον χάρτη της Εικόνας 2. Στην λιανική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε 14 κράτη – μέλη το μερίδιο των τριών μεγαλύτερων εταιριών ξεπερνά το 80%2.  

Στην χονδρική αγορά φυσικού αερίου, η συγκέντρωση παραμένει υψηλή. Σε 19 κράτη – μέλη, το 
μερίδιο των τριών μεγαλύτερων εταιριών προμήθειας αερίου είναι μεγαλύτερο του 80% και μάλιστα σε 
10 από αυτά ξεπερνά το 90%3.  

                                                      
1 Το πλήρες κείμενο και το τεχνικό παράρτημα της αναφοράς είναι διαθέσιμα στο 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/benchmarking_reports_en.htm  
2 Βλ. Πίνακες 3.2 και 3.4 του τεχνικού παραρτήματος της αναφοράς. 
3 Βλ. Πίνακα 4.1 του τεχνικού παραρτήματος της αναφοράς. 
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Εικόνα 1: Ρευστότητα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (πηγή: Ε.Ε.). 

 
Εικόνα 2: Συγκέντρωση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (πηγή: Ε.Ε.). 

Ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων 

Το 2009 η κατάσταση με την ανεξαρτησία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου δεν μεταβλήθηκε. Όλα τα κράτη – μέλη έχουν διαχωρίσει τους 
διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 
αγοράς. Όμως 12 κράτη – μέλη έχουν περιοριστεί στις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/54/EC 
για νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό, αντί να προχωρήσουν σε ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, που 
σύμφωνα με την Ε.Ε. συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στην αγορά φυσικού αερίου, με 13 κράτη – μέλη να περιορίζονται 
σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό4. 

Αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών 

Η Ε.Ε., για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών αρχών, προχωρά με το τρίτο 
νομοθετικό πακέτο στην ίδρυση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER), που θα αναλάβει την εποπτεία 
                                                      
4 Βλ. Πίνακες 7.1 και 7.3 του τεχνικού παραρτήματος της αναφοράς. 
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διασυνοριακών ρυθμιστικών θεμάτων. Επιπλέον, τον Ιούλιο 2009 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of Transmission 
System Operators for Electricity – ENTSOE), που θα αναλάβει τον συντονισμό της λειτουργίας και 
την τεχνική ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αντίστοιχος οργανισμός για 
το αέριο (European Network of Transmission System Operators for Gas – ENTSOG) ιδρύθηκε 
τον Δεκέμβριο 2009. Οι κανόνες λειτουργίας των δύο οργανισμών αναμένεται να εγκριθούν τον 
Μάρτιο του 2011. 

Ασφάλεια τροφοδοσίας 

Το 2009 όλα τα κράτη – μέλη εφήρμοσαν τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/89/EC, που αφορά σε 
μέτρα για την διασφάλιση της τροφοδοσίας των Ευρωπαϊκών χωρών με ηλεκτρική ενέργεια και στις 
επενδύσεις σε υποδομές. Για το φυσικό αέριο, μετά τα προβλήματα στην τροφοδοσία των Ευρωπαϊκών 
αγορών στις αρχές του 2009 λόγω της διαμάχης Ρωσίας – Ουκρανίας, η Ε.Ε. πρότεινε νέα Ρύθμιση, 
που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 2004/67/EC. Η Ρύθμιση εστιάζει σε προληπτικές δράσεις και 
προετοιμασίες για διαχείριση κρίσεων, ώστε όλα τα κράτη – μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά και συντονισμένα πιθανές διαταράξεις στην τροφοδοσία αερίου. Η Ρύθμιση 
αναμένεται να υιοθετηθεί εντός του 2010.  

 

[Shell] Σύμφωνα με την Shell η ζήτηση αερίου παγκοσμίως θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό 2% 
ετησίως, φτάνοντας τα 4,5 Tcm/yr έως το 2030. Η ζήτηση για LNG αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 
6 – 8% ετησίως, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της Κινεζικής αγοράς αερίου. 

 

 [Ε.Ε.] Τον Απρίλιο ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού αερίου Nord Stream, που θα μεταφέρει Ρωσικό 
αέριο στις Ευρωπαϊκές αγορές μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Ο 
αγωγός, μήκους 1220 km και συνολικής χωρητικότητας 55 Bcm/yr, αναμένεται να κοστίσει 7,4 δις €. 
Ο Nord Stream θα ξεκινά από την Ρωσική πόλη Wyborg και θα καταλήγει στο Γερμανικό λιμάνι 
Greifswald. Η πρώτη γραμμή μεταφοράς του Nord Stream, χωρητικότητας 27,5 Bcm/yr,  αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2011 και η δεύτερη, ίδιας χωρητικότητας, το 2012. Εκτός του κεντρικού 
αγωγού, απαιτείται η κατασκευή τριών ακόμη αγωγών: ενός αγωγού, μήκους 917 km, που θα συνδέσει 
τα Ρωσικά κοιτάσματα με το Wyborg, καθώς και δύο αγωγών στην Γερμανία, συνολικού μήκους 850 
km, ώστε να συνδεθεί ο Nord Stream με το Ευρωπαϊκό δίκτυο. 

 

[Η.Π.Α.] Έκρηξη σημειώθηκε στην θαλάσσια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Deepwater Horizon, 
στα ανοικτά της Λουιζιάνα στον Κόλπο του Μεξικό. Η πλατφόρμα βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να 
χάσουν τη ζωή τους 11 άτομα και να προκαλείται μεγάλη οικολογική καταστροφή από τις ποσότητες 
πετρελαίου που συνεχώς απελευθερώνονται στην θάλασσα.  Η BP, που ήταν χειριστής της πλατφόρμας, 
προσπαθεί να διακόψει την απελευθέρωση πετρελαίου, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα καλύψει όλα τα 
απαραίτητα κόστη για καθαρισμό της πετρελαιοκηλίδας. 

 

[Ανατολική Ευρώπη] Ο Ρώσος Πρόεδρος, Dmitry Medvedev, και ο Ουκρανός ομόλογός του,  Viktor 
Yanukovych, συμφώνησαν στην παροχή έκπτωσης 30% στην τιμή πώλησης Ρωσικού αερίου προς την 
Ουκρανία για τα επόμενα 10 χρόνια. Ως αντάλλαγμα η Ουκρανία αποδέχθηκε την επέκταση για 25 
χρόνια της στάθμευσης του Ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Σεβαστούπολη, καθώς η 
υφιστάμενη συμφωνία έληγε το 2017. Βάσει της συμφωνίας για το αέριο, η έκπτωση δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τα 100 $/1000 m3. Πλέον με την έκπτωση, η τιμή του αερίου που εισάγει η Ουκρανία το 
δεύτερο τρίμηνο του 2010, θα μειωθεί από 330 $/1000 m3 σε 230 $/1000 m3. Παράλληλα, η 
Naftogaz και η Gazprom συμφώνησαν στην αύξηση των ποσοτήτων αερίου που θα παραδοθούν το 
2010, από 33,75 Bcm σε 36,5 Bcm. 
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[Ανατολική Ευρώπη] Ο Ρώσος Υπουργός ενέργειας, Sergei Shmatko, δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία 
θα εντείνουν τις προσπάθειες για δημιουργία κοινοπραξίας, που θα αναλάβει τον εκσυγχρονισμό του 
συστήματος μεταφοράς αερίου. Στις αρχές του 2000 οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στην 
δημιουργία κοινοπραξίας, με την συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιριών, που θα διαχειριζόταν και θα 
εκσυγχρόνιζε το σύστημα μεταφοράς, όμως οι διαδικασίες πάγωσαν το 2004 με την εκλογή του Viktor 
Yushchenko στην Προεδρεία της Ουκρανίας. 

 

[Ρωσία] Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Valery Golubev, ανακοίνωσε ότι η 
Ρωσική εταιρία θα λάβει τις επενδυτικές αποφάσεις για ανάπτυξη των κοιτασμάτων αερίου της 
ανατολικής Σιβηρίας έως το τέλος του 2010. Σύμφωνα με τον Golubev, Κινεζικές εταιρίες έχουν 
εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά όλων των ποσοτήτων αερίου, που θα παραχθούν στην περιοχή. Τα 
μεγαλύτερα κοιτάσματα αερίου της ανατολικής Σιβηρίας είναι τα Chayandinskoye και Kovykta, με 
αποθέματα 1,24 Tcm και 2 Tcm αντίστοιχα. 

 

[Ρωσία] Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Dmitry Medvedev, και ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, Jens 
Stoltenberg, συμφώνησαν στον καθορισμό των συνόρων των δύο χωρών στην Θάλασσα του Μπάρεντς, 
μετά από 40 χρόνια διαφωνιών. Από το 1970 η Νορβηγία και η Σοβιετική Ένωση διεκδικούσαν μια 
Αρκτική θαλάσσια περιοχή 176000 km2, που πιστεύεται ότι περιέχει σημαντικά αποθέματα 
υδρογονανθράκων. 

 

[Ρωσία] Ο Υπουργός ενέργειας της Ρωσίας, Sergei Shmatko, και ο ομόλογός του από το Κατάρ, 
Abdullah bin Hamad al-Attiyah, δήλωσαν ότι οι δύο χώρες σχεδιάζουν από κοινού έργα στην 
Χερσόνησο του Yamal στην βόρεια Ρωσία. Συγκεκριμένα ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός 
αερίου της Ρωσίας, Novatek, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή εταιριών του Κατάρ στην 
κατασκευή του Yamal LNG και την ανάπτυξη του κοιτάσματος South Tambeiskoye, με αποθέματα 
1,3 Tcm αερίου. 

 

[Ρωσία] Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό, Vladimir Putin, η ανάπτυξη του υποθαλάσσιου 
κοιτάσματος αερίου Shtokman (3,8 Tcm) στην Θάλασσα του Μπάρεντς, θα ξεκινήσει την άνοιξη του 
2011. Τα συνολικά κόστη του έργου αναμένεται να φτάσουν τα 30 δις $. Το έργο θα υλοποιήσει η 
Shtokman Development AG, που αποτελείται από τις Gazprom (51%), Total (25%) και 
StatoilHydro (24%). 

 

[Κασπία] Το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και η Ρουμανία υπέγραψαν συμφωνία για την παράδοση LNG 
από την Κασπία στην Ν.Α. Ευρώπη μέσω του Εύξεινου Πόντου. Η συμφωνία προβλέπει την 
κατασκευή σταθμού υγροποίησης αερίου στην Γεωργία και σταθμού αεριοποίησης στην Ρουμανία, με 
συνολικό κόστος 2 – 4 δις €. Οι τρεις πλευρές συμφώνησαν στην ίδρυση της εταιρίας Azerbaijan-
Georgia-Romania Interconnector (AGRI), που θα διεξάγει την μελέτη σκοπιμότητας για το έργο. Ο 
σταθμός εξαγωγής LNG στην Γεωργία σχεδιάζεται με χωρητικότητα 5 – 10 Bcm/yr, που ενδέχεται να 
επεκταθεί σε 20 Bcm/yr. 

 

[Μέση Ανατολή] Η Total ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της δεύτερης μονάδας υγροποίησης 
φυσικού αερίου στον σταθμό LNG της Υεμένης. Σύμφωνα με της εταιρία, σε συνδυασμό με την πρώτη 
μονάδα, η συνολική δυναμικότητα του σταθμού φτάνει τους 6,7 tons/yr. Από τον Οκτώβριο 2009, που 
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ξεκίνησε να λειτουργεί η πρώτη μονάδα υγροποίησης, έχουν παραδοθεί 18 φορτία LNG σε ΗΠΑ, 
Κίνα, Ισπανία και Μεξικό. 

 

[Μέση Ανατολή] Το Υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει, εντός του 2010, την 
διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάπτυξη τριών κοιτασμάτων αερίου, των Akkas, Mansouriya και Siba. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, από τις 44 εταιρίες που συμμετείχαν στους δύο προηγούμενους 
διαγωνισμούς, μόνο 15 θα προσκληθούν να καταθέσουν προτάσεις για τα τρία κοιτάσματα. Τα Akkas 
και Mansouriya είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο διαγωνισμό, του προηγούμενου Ιουνίου. Τότε, 
κοινοπραξία της Edison είχε καταθέσει πρόταση για το Akkas, που απορρίφθηκε λόγω της υψηλής 
αποζημίωσης που ζητούσαν οι εταιρίες, 38 $/boe αντί για 8,5 $/boe, που προσέφερε το Υπουργείο. 
Το Akkas βρίσκεται στην δυτική περιοχή Anbar και έχει αποθέματα 110 Bcm, το Mansouriya 
βρίσκεται στο ανατολικό Ιράκ στην περιοχή Diyala και έχει αποθέματα 92 Bcm και το Siba στην 
περιοχή Basra, κοντά στα σύνορα με το Ιράν και έχει αποθέματα 84 Bcm. 

 

[Ανατολική Ασία] Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Κινεζικού Συνδέσμου Πυρηνικής Ενέργειας, 
Yang Qi,  η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της Κίνας αναμένεται να 
φτάσει έως το 2030 τα 200 GW. Αυτή την στιγμή η εγκατεστημένη ισχύς των πυρηνικών σταθμών της 
χώρας είναι 9 GW, ενώ έχουν εγκριθεί 10 νέα έργα, που θα προσθέσουν ακόμη 31,4 GW. 

 

[Αφρική] Μετά από συμφωνία με την ENI, η Gazprom θα λάβει μερίδιο 33% στην ανάπτυξη του 
κοιτάσματος πετρελαίου Elephant στην Λιβύη. Ως αντάλλαγμα, η ENI θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη 
των κοιτασμάτων της Gazprom στην βορειοδυτική Σιβηρία. Το κοίτασμα, γνωστό και ως El Feel, έχει 
ανακτήσιμα αποθέματα 700 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. 

 

[Λατινική Αμερική] Ο Πρόεδρος του Εκουαδόρ, Rafael Correa, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 
κρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων ξένων εταιριών πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην 
χώρα, εάν αυτές δεν υπογράψουν νέα συμβόλαια. Η Κυβέρνηση επιθυμεί να διαφοροποιήσει τον τρόπο 
πληρωμής των εταιριών, καθορίζοντας συγκεκριμένη αποζημίωση ανά βαρέλι παραγόμενου 
πετρελαίου, αντί για την προσφορά μέρους των κερδών, όπως ισχύει με τα υφιστάμενα συμβόλαια. Οι 
μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Εκουαδόρ είναι η Petrobras της Βραζιλίας, η 
Ισπανική Repsol YPF, η Κινεζική Andes Petroleum και η Ιταλική Agip. Οι εταιρίες έλαβαν το νέο 
μοντέλο συμβολαίου στις αρχές Μαρτίου και έχουν προθεσμία έως τις 31 Μαΐου για να το 
αποδεχθούν. 

 

[Λατινική Αμερική] Η Κινεζική εταιρία CNPC και η China Development Bank υπέγραψαν 
μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας με την εταιρία υδρογονανθράκων της 
Βενεζουέλας PDVSA, την Venezuela Social Development Bank καθώς και τα Υπουργεία οικονομικών 
και ενέργειας της χώρας. Η συμφωνία προβλέπει την μεταφορά 100000 b/d πετρελαίου από την 
Βενεζουέλα στην Κίνα, ως μέρος της αποπληρωμής για το δεκαετές δάνειο, ύψους 20 δις $, που 
παρείχε η China Development Bank στην Βενεζουέλα. Εκτός από αυτή την συμφωνία, η PetroChina 
Co., θυγατρική της CNPC, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την PDVSA για συνεργασία των δύο 
πλευρών στην ανάπτυξη του κοιτάσματος πετρελαίου Junin 4. Το κοίτασμα, που βρίσκεται στην Ζώνη 
του Orinoco στην Βενεζουέλα, έχει αποδεδειγμένα αποθέματα 8,7 δις βαρέλια πετρελαίου και η 
παραγωγή του μπορεί να φτάσει τα 400000 b/d. 

-- 
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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 
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Ημερολόγιο 

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

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 

16 – 19/5/2010 
Πράγα (Τσεχία) 

International Conference on 
Environment and Electrical 
Engineering 

IEEE 
http://eeeic.eu 

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  

25 – 26/5/2010 
Λονδίνο (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

Enabling Offshore Wind Supply 
Chain Summit 2010 

London Business Conferences 
http://www.enabling-offshore-
wind-supply-chain-2010.com 

7 – 8/6/2010 
Τροντχάιμ (Νορβηγία) 

Renewable Energy Research 
Conference 2010 

Norwegian Centre for Renewable 
Energy 
www.sffe.no  

14 – 15/6/2010 
Δουβλίνο (Ιρλανδία) 

Eurelectric Annual Convention & 
Conference 

Eurelectric 
www.eurelectric.org  

15 – 18/6/2010 
Κων/λη (Τουρκία) 

9th World Wind Energy Conference 
EUROSOLAR 
www.wwec2010 

24/6/2010 
Λονδίνο (Ηνωμένο 
Βασίλειο) 

The UK Energy Summit 
Economist Conferences 
www.economistconferences.co.uk 

4  – 7/7/2010 
Άγκυρα (Τουρκία) 

2nd International Conference on 
Nuclear & Renewable Energy 
Resources 

Gazi University 
www.nurer.org 

19  – 20/7/2010 
Βαρσοβία (Πολωνία) 

Global Shale Gas Summit 
American Business Conferences 
www.global-shale-gas-summit-
2010.com 
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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 


