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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τίτλος της διπλωματικής μας εργασίας είναι η πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών
της χώρας μέχρι το 2020 και οι υφιστάμενες προοπτικές μερικής κάλυψης τους από
εγχώρια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, των οποίων η αναζήτηση σήμερα
βρίσκεται στο προσκήνιο. Χαρακτηριστικό της όλης εικόνας είναι ότι ήδη στο ευρύ
κοινό έχει δημιουργηθεί από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας η αισιόδοξη εικόνα για
την ύπαρξη μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κυρίως στο θαλάσσιο χώρο
της πατρίδας μας, η εκμετάλλευση των οποίων θα επιταχύνει αφενός την πληρωμή
του δημόσιου χρέους της χώρας και αφετέρου θα ενισχύσει την προσπάθεια
ανάπτυξης της χώρας από την σημερινή στασιμότητα και υψηλά ποσοστά ανεργίας.
Έτσι στο πρώτο μέρος της εργασίας μας επιχειρείται η καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης στην αγορά ενέργειας και η διαχρονική της εξέλιξη μέχρι το 2020. Στην
μεν καταγραφή αποτυπώνονται οι σημερινές ενεργειακές πηγές από τις οποίες
τροφοδοτείται με ενέργεια η χώρα, οι οποίες είναι εγχώριες και εισαγόμενες, η δε
διαχρονική εξέλιξη της ενεργειακής ζήτησης εξετάζεται σε συνάρτηση με την
μελλοντική επανάκαμψη της οικονομίας της χώρας σε θετικούς δείκτες από την
σημερινή ύφεση. Η αναζήτηση, εξάλλου, πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας
όλο αυτό το διάστημα μέχρι το 2020 απετέλεσε επίσης θέμα, διότι εάν η ίδια
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί με κλάσμα της ενέργειας που καταναλώνουμε
σήμερα είναι πραγματικό όφελος για την Εθνική Οικονομία αλλά και για το
περιβάλλον.
Οι στόχοι τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει η χώρα μας όπως έχουν τεθεί με
σειρά νόμων αρχίζοντας από τον ν.2773/1993 αλλά και σύμφωνα με την πάγεια
πλέον πρακτική, που ακολουθείται από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνοψίζονται ως κάτω:
 Να διασφαλιστεί ο μακροχρόνιος ενεργειακός εφοδιασμός της εσωτερικής
της αγοράς
 Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων
της χώρας
 Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας
 Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας.
Οι ανωτέρω στόχοι αποτελούν τα δομικά στοιχεία στα οποία επάνω εξετάζεται η
διαχρονική εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας μέχρι το 2020.Οι στόχοι αυτοί είναι συχνά
αντιτιθέμενοι μεταξύ τους γι’ αυτό και οι επιδόσεις τους δεν είναι δυνατό να
μεγιστοποιούνται ταυτόχρονα. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός επιδιώκει την επίτευξη
του πλέον πρόσφορου συμβιβασμού αυτών.
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Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας η διαπίστωση του ενεργειακού ελλείμματος
και της εξ αυτού του γεγονότος ανάγκης εισαγωγών καυσίμων της τάξεως σήμερα
των 11 δις € ετησίως μας ώθησε να διερευνήσουμε την εικόνα, που έχουν
μεταφέρει προς το ευρύ κοινό τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σύμφωνα με τα οποία
κυρίως ο ελλαδικός υποθαλάσσιος χώρος εγκλείει μεγάλα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων, η εκμετάλλευση των οποίων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά
στην ταχεία αποπληρωμή του χρέους της χώρας με προφανή οφέλη για όλους μας.
Καίτοι είναι πολύ πρόωρο ακόμη να υιοθετηθεί μια τεκμηριωμένη αισιόδοξη
εικόνα, μετά την παροχή ορισμένων στοιχείων για τα μέχρι σήμερα δεδομένα από
προγενέστερες έρευνες, δοκιμάζεται η εφαρμογή ενός υποθετικού μεν αλλά πιο
τεκμηριωμένου από οποιοδήποτε άλλο σενάριο για την παρουσία στον Πατραϊκό
Κόλπο κοιτάσματος πετρελαίου με εκμεταλλεύσιμα αποθέματα 200 εκ βαρελιών
(bbl). Το σενάριο αυτό, που οι όροι υπό τους οποίους έχει εκμισθωθεί από το
ελληνικό δημόσιο προς μια εταιρεία δεν αφίστανται από την σημερινή
πραγματικότητα που επικρατεί στον παγκόσμιο χώρο της έρευνας για την
αναζήτηση υδρογονανθράκων, αναδεικνύει την συμβολή της εκμετάλλευσης του
υπόψη πετρελαϊκού κοιτάσματος στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους της
χώρας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας είναι μια δύσκολη και
πολύπλοκη εργασία, ιδιαίτερα σε μια οικονομία όπου αναμένεται να επικρατούν
συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς. Σε τέτοιες συνθήκες οι εξελίξεις εξαρτώνται
κυρίως από τις επιχειρηματικές αποφάσεις πολλών φορέων αλλά και από τη
συμπεριφορά των πολυάριθμων καταναλωτών. Το κράτος μπορεί να επηρεάσει
έμμεσα τις εξελίξεις αυτές αλλά όχι άμεσα όπως συνέβαινε παλαιότερα. Ο
ενεργειακός σχεδιασμός δεν μπορεί να έχει την ίδια μορφή και ρόλο, όταν
διαμορφώνονται συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς σε σύγκριση με προηγούμενη
εποχή όπου η προσφορά ενέργειας εξαρτιόταν από κρατικές μονοπωλιακές
επιχειρήσεις.
Ο μακροχρόνιος χαρακτήρας του σχεδιασμού, που επιβάλλεται από τη φύση του
ενεργειακού τομέα και την μεγάλη ένταση κεφαλαίου των ενεργειακών υποδομών,
επιτείνει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος λόγω του ότι οι μελλοντικές
εξελίξεις είναι αβέβαιες. Αβέβαιες, όχι μόνο, ως προς τον αποκεντρωμένο
χαρακτήρα των συμπεριφορών των επιχειρήσεων και καταναλωτών αλλά και ως
προς την εξέλιξη των ενεργειακών τεχνολογιών στον τομέα της παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας. Επειδή το ελληνικό ενεργειακό σύστημα συναρτάται όλο
και περισσότερο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, τις ενεργειακές αγορές και τη
διαθεσιμότητα των ενεργειακών πόρων οι παραπάνω αβεβαιότητες του
μακροχρόνιου σχεδιασμού επιτείνονται όλο και περισσότερο. Τέλος, το ενεργειακό
σύστημα παρουσιάζει σημαντική πολυπλοκότητα αφενός λόγω των
αλληλεπιδράσεων των επιμέρους ενεργειακών κλάδων μεταξύ τους, αφετέρου
λόγω της συνάφειας του με τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
Για τους παραπάνω λόγους εξετάζονται στις επόμενες σελίδες οι προοπτικές της
εξέλιξης της ζήτησης μέσα από πιθανά σενάρια. Τα σενάρια αυτά, περιγράφουν
διαφορετικές προοπτικές εξέλιξης του ενεργειακού τομέα της χώρας, που είναι
πιθανό να συμβούν κάτω από διαφορετικές υποθέσεις για το μέλλον, προσδίδουν
δε στο σχεδιασμό εύρος και αξιοπιστία. Έτσι διευκολύνεται η προσαρμογή της
ενεργειακής πολιτικής στις εκάστοτε εξελίξεις αλλά και ο προσδιορισμός εκείνων
των μέτρων πολιτικής, που είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση αβέβαιων
μελλοντικών εξελίξεων.
Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο από το σχεδιασμό είναι να προσδιοριστούν τα
μέτρα της κρατικής ενεργειακής πολιτικής αλλά και οι στόχοι που έμμεσα θα
εξασφαλίσουν, ώστε οι αβεβαιότητες να συντείνουν στην επίτευξη των
μακροχρόνιων στόχων για τον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι εξυπηρετούν το
συμφέρον της ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας. Η περιγραφή αυτή μέσω των
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ενεργειακών σεναρίων αποκαλύπτει επίσης τα όρια αλλά και τους κινδύνους
αναφορικά με τους γενικούς στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής, ώστε
να επιτρέψει στο κράτος αλλά και στους φορείς της αγοράς να διαχειριστούν τις
εξελίξεις και τα μέτρα ή αποφάσεις που μπορεί να τις επηρεάσουν.
Οι άξονες ενεργειακής πολιτικής στους οποίους βασίζεται η χώρα μας μετά τις
πετρελαϊκές κρίσεις την δεκαετία του ’70 δίνουν προτεραιότητα αφενός στον στόχο
της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και αφετέρου στο στόχο της
διατήρησης μειωμένου κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές. Όμως από το
1995 διαφαίνεται ότι αυτό το σύστημα προτεραιοτήτων δεν επαρκεί στις νέες
συνθήκες, που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προφανώς και στη
χώρα μας αλλά και γενικότερα. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής παραγωγής και
κατανάλωσης στο περιβάλλον είναι σημαντικές. Έτσι στο πλαίσιο της ενεργειακής
πολιτικής το περιβάλλον αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας προσδιορισμού
στόχων και μέτρων, επηρεάζοντας τις σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις και
καταναλωτικές συμπεριφορές.
Στην Ελλάδα η ανάδειξη του περιβάλλοντος ως προτεραιότητα για την ενεργειακή
πολιτική οδήγησε από την μια μεριά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, στην
υιοθέτηση σημαντικών πρωτοβουλιών και μέτρων που αφορούσαν: α) στη
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) β) της συμπαραγωγής
ατμοηλεκτρισμού, γ) στην επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, δ) στην
εφαρμογή κινήτρων και προδιαγραφών που συντείνουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας και ε) στην υιοθέτηση αυστηρών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για νέες
εγκαταστάσεις καύσης. Από την άλλη μεριά το ζήτημα του περιβάλλοντος έθεσε
γενικότερα περιορισμούς και δυσκολίες στη χωροθέτηση ενεργειακών υποδομών
παραγωγής, αποθήκευσης και δικτύων.
Επισημάνεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3851/2010 εθνικός στόχος για τις ΑΠΕ μέχρι
το έτος 2020 αποτελεί η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση να φτάσει το 20%. Επίσης στόχο αποτελεί η
συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να είναι τουλάχιστον 40%, ενώ στην τελική
κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη να είναι τουλάχιστον 20%. Επιπλέον στόχος
μέχρι το 2020 για τις ΑΠΕ είναι να φτάσει η συμμετοχή τους στην τελική
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές πάνω από 10%.
Η σημαντικότητα της πιθανής συμβολής των ερευνών για υδρογονάνθρακες στον
ελλαδικό χώρο είναι αναμφισβήτητη, από τη στιγμή που οι υδρογονάνθρακες
παραμένουν βασική ενεργειακή πηγή του σήμερα αλλά και του αύριο κυρίως στις
μεταφορές όπου καταναλίσκεται το 63% της ενέργειας. Το ερώτημα που πλανάται
εδώ και πολλά χρόνια αφορά στο εάν η χώρα μας διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου
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και φυσικού αερίου, η εκμετάλλευση των οποίων μπορεί να συμβάλει στη μείωση
της σχεδόν 100% (υπάρχει μόνο μικρή παραγωγή 1000-1500 βαρελιών την ημέρα
πετρελαίου από το κοίτασμα του Πρίνου, Καβάλας έναντι κατανάλωσης 350.000
χιλιάδες βαρελιών την ημέρα) πετρελαϊκής εξάρτησης της από άλλες χώρες. Εύλογο
ερώτημα αν αναλογιστεί κανείς πως γειτονικές χώρες διαθέτουν και
εκμεταλλεύονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων και οι χώρες αυτές θεωρούνται ότι
εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή με συναφή γεωλογικά χαρακτηριστικά.
Τα τελευταία 15 χρόνια περίπου με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ ΕΚΥ και αλλαγή
μετοχικής σύνθεσης της ΕΛΠΕ Α.Ε, δεν υπήρξε καμιά ερευνητική δραστηριότητα σε
ελληνικές περιοχές και δεν προέκυψαν ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων παρά τις ευοίωνες προοπτικές σε αρκετές περιοχές τόσο από
έρευνες του παρελθόντος όσο και από πρόσφατες έρευνες και ανακοινώσεις σε
περιοχές ευθύνης γειτονικών κρατών. Ο ανταγωνισμός είναι πλέον πολύ μεγάλος
και υπάρχει διεθνώς μεγάλη προσφορά περιοχών για έρευνα σε πολλές χώρες
ιδιαίτερα όμως στο χώρο της μεσογείου, που ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα
(Αίγυπτος, Λιβύη, Αλγερία, Ισραήλ, Τουρκία, Κύπρος, Μάλτα, Λίβανος). Επειδή η
έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη
επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις με
εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνολογίες και χρόνο, η επίτευξη θετικού
αποτελέσματος προϋποθέτει ένα σχεδιασμό και μεθοδολογία της έρευνας με
δυνατότητα συνδυαστικής ανάλυσης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και
πληροφοριών που συλλέγονται. Τέλος, απαιτείται ένα ανεξάρτητο
διοικητικό/κανονιστικό σύστημα, αξιόπιστοι ανάδοχοι, υπευθυνότητα και
παρακολούθηση. Στα βήματα αυτά με το άρθρο 145 του νόμου 4001/2011 έχουμε
τη σύσταση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ
Α.Ε), που ουσιαστικά βάζει την Ελλάδα στο πετρελαϊκό <<παιχνίδι>>.
Την ίδρυση του δημόσιου αυτού φορέα, ο οποίος διαχειρίζεται όλα τα θέματα
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας και
εισηγείται τις παραχωρήσεις σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρείες, με
συγκεκριμένα οικονομικά οφέλη, ακολουθεί η διενέργεια διεθνών διαγωνισμών για
την παραχώρηση σε εξειδικευμένες εταιρείες των δικαιωμάτων έρευνας και
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Σημερινή κατάσταση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος
Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα βρίσκεται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000
σε φάση σημαντικών αλλαγών λόγω των επιβαλλομένων οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αφενός για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(ν.2773/1999, ΦΕΚ τΑ 286) και αφετέρου για την προστασία του περιβάλλοντος από
το φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως αρχικά διατυπώθηκε στην συμφωνία του
Κιότο (γνωστό ως Πρωτόκολλο του Κιότο, 1997) και εξειδικεύθηκε περαιτέρω στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η Ελλάς καλείται να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της ενέργειας, να αξιοποιήσει τις Α.Π.Ε
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) στο ενεργειακό μίγμα και να εξοικονομήσει
ενέργεια με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κάθε χρήση της. Μείωση
εκπομπών κατά 20% έως το 2020 και 20% της συμμετοχής των Α.Π.Ε στο ενεργειακό
μίγμα της χώρας.
Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των νέων αυτών δεδομένων στην ασφάλεια του
ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, στην μείωση της εξάρτησης της από το
εισαγόμενο πετρέλαιο, στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων,
στην αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής και κατανάλωσης
ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές.
Ο ελληνικός ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από μια ολοένα και λιγότερο
αποδοτική κατανάλωση κυρίως στους τομείς των μεταφορών και του τριτογενούς
τομέα, και από μια ανεπάρκεια της εσωτερικής παραγωγής να ικανοποιήσει τις
ενεργειακές ανάγκες και κατά συνέπεια από μια εξωτερική εξάρτηση αυξημένη και
δαπανηρή για την οικονομία της χώρας. Η μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τις
εισαγωγές καυσίμων και οι μη προβλέψεις (και κυρίως μη ελεγχόμενες) μεταβολές
στην τιμή τους, επιφέρουν ένα σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας στο σχεδιασμό
ενεργειακών πολιτικών αλλά και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.
Σήμερα (2012) το 48,5% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τον
λιγνίτη, το 24% από εισαγόμενο φυσικό αέριο, που για πρώτη φορά εισήχθη στην
αγορά το 1996, από Α.Π.Ε το 10,3% συμπεριλαμβανομένων των μικρών
υδροηλεκτρικών, 6,2% από μεγάλα υδροηλεκτρικά, 8% από πετρέλαιο και το
υπόλοιπο 3% από διασυνδέσεις. Με την παρατηρούμενη διαχρονικά σταδιακή
μείωση της συμμετοχής του εθνικού καυσίμου του λιγνίτη από 70%, που ήταν κατά
την περίοδο του 1970 στο σημερινό επίπεδο του 48,5%, και το προβλεπόμενο όχι
μεγαλύτερο του 20% το 2050, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων, η ενεργειακή
εξάρτηση θα αυξάνει σε συνάρτηση με το χρόνο από εισαγόμενο καύσιμο εκτός εάν
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οι πρόσφατες έρευνες για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο τα
προσεχή χρόνια στεφθούν από επιτυχία και καλύψουν το ενεργειακό μας κενό στο
μίγμα καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και για τις υπόλοιπες
ενεργειακές μας ανάγκες.
1.1.1 Ανάλυση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
Η παρακολούθηση και ανάλυση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την
τελευταία 15ετία (1995-2011) μας επιτρέπει να επισημάνουμε όχι μόνον τους
εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η αύξηση των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων
αλλά και τους ενδογενείς, όπως είναι η τρέχουσα οικονομική κρίση, στην
ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Τα στοιχεία αυτά καθώς και κάθε άλλο, που
πιθανολογείται ότι μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση, αρνητικά ή θετικά,
πρέπει να αξιολογούνται για την εξαγωγή των ασφαλέστερων δυνατών
συμπερασμάτων.
Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 50% στη διάρκεια της
περιόδου 1990-2008 αντικατοπτρίζοντας την καλή οικονομική κατάσταση της χώρας
κατά την περίοδο αυτή (πίνακας 1.1). Από το 1995, η ελληνική οικονομία σημειώνει
μια αξιόλογη βελτίωση των διαφόρων δεικτών οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι από το
1995 έως το 2008, η μέση ανάπτυξη του ΑΕΠ ήταν περίπου 3,6% το χρόνο.
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΕΠ 2,4%

19952008

3,6% 3,4% 3,4% 4,5% 4,2% 3,4% 5,6% 4,9% 2,9% 4,5% 4% 2,9% -3,3% -3,5% -6,9% 3,6%

1 Πίνακας 1.1 Ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Το 2008 η Συνολική Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας στην Ελλάδα έφτασε τα 31,8
Μtoe (γράφημα 1.1). Πρόκειται για αύξηση κατά 33,4% περίπου από τα επίπεδα
του 1995 όταν η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ήταν 23,8 Μtoe ενώ κατά τα έτη
1995-2008, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 2,3%. Η πρόσφατη οικονομική
κρίση επηρέασε αρνητικά την συνολική εγχώρια κατανάλωση ενέργειας αφού από
τα τέλη του 2008 μέχρι το 2011 μειωνόταν, έχοντας ετήσιο ρυθμό μείωσης κατά
μέσο όρο 3,3%. Αντίστοιχα η τελική κατανάλωση ενέργειας από το 1995 μέχρι το
2007 είχε αύξοντα ρυθμό φθάνοντας από τα 15,7 Μtoe τα 21,9 Μtoe. Από εκεί και
πέρα μέχρι το 2011 παρατηρείται μια κατά μέσο όρο ετήσια μείωση της τάξης 3%
φθάνοντας στα 19,3 Μtoe. Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι
η οικονομική ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη στη χώρα μας μέχρι σήμερα
με την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης.
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1 Γράφημα 1.1: Συνολική Εγχώρια Κατανάλωση σε εκατ. τόνους ισοδύναμου
πετρελαίου, (Mtoe).
Αν θελήσουμε να προχωρήσουμε για την υπόψη περίοδο (1990-2010) σε βαθύτερη
εξέταση τότε τα γραφήμαατα 1.2, 1.3 και 1.4 μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την
επίδραση εξωγενών παραγόντων στη διαμόρφωση της κατανάλωσης κάθε είδους
από τα χρησιμοποιούμενα κάυσιμα καθώς και την μεταβολή στην ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τώρα με οικονομία ύφεσης (2007 έως 2011).

2 Γράφημα 1.2: Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα.
Ραγδαία είναι η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα ως
αποτέλεσμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό πως την
περίοδο 2007-2010 η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας φθάνει το 13,9%.
Η συνεχής ανοδική τάση της κατανάλωσης ενέργειας, που διήρκησε περίπου δυο
δεκαετίες αντιστράφηκε την περίοδο 2007-2010, σημειώνοντας μέση ετήσια
μεταβολή (’07-’09) της τάξης του -3,2%. Ακόμη χειρότερα εξελίχθηκαν τα πράγματα
την περίοδο 2009-2010, όπου η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας άγγιξε
το 8,1%, οδηγώντας τη συνολική μείωση της τελικής κατανάλωσης στο 13,9% (20072010). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε μια τριετία 2007-2010 η τελική κατανάλωση
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ενέργειας στην Ελλάδα έπεσε στα επίπεδα του 2000, αφού το 2010 διαμορφώθηκε
σε 18,9 Μtoe έναντι 18,7 Μtoe το 2000.Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά
την περίοδο 2007-2010 οφείλεται κυρίως στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
των προϊόντων πετρελαίου κατά 20% την ίδια περίοδο, όπως παρουσιάζεται και
στον πίνακα 1.2 που ακολουθεί. Γίνεται αισθητή η σημαντική αύξηση της
κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, που υποκαθιστά σε ένα μικρό βαθμό τα προϊόντα
πετρελαίου στο μείγμα τελικής κατανάλωσης ενέργειας. (πίνακας 1.2 & γράφημα
1.3). Παράλληλα, από το γράφημα 1.3 γίνεται αισθητή και η αύξηση του μεριδίου
της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Με βάση όλα τα
παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης είναι
άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ρυθμό ενεργειακής ζήτησης στη χώρα μας μέχρι και
σήμερα.
Μέση
ετήσια
μεταβολή

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2007-2010

Προϊόντα
2,2%
-4,5%
-1,9%
-14,6%
-20,0%
πετρελαίου
Φυσικό
35,4%
14,6%
1,6%
42,1%
65,3%
Αέριο
Ηλεκτρισμός
4,0%
2,6%
-3,4%
-2,5%
-3,3%
Λοιπά
-0,2%
-13,5%
-17,8%
7,5%
-23,6%
Καύσιμα*
Συνολική
2,4%
-3,1%
-3,3%
-8,1%
-13,9%
2 Πίνακας 1.2: Ρυθμοί μεταβολής καυσίμου στην τελική κατανάλωση ενέργειας.
*Ως λοιπά καύσιμα ορίζονται τα στερεά καύσιμα, οι ΑΠΕ και η θερμότητα,
όπου οι ΑΠΕ αποτελούν το 83% του μείγματος των λοιπών καυσίμων.
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3 Γράφημα 1.3: Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο σε Mtoe.
*Ως λοιπά καύσιμα ορίζονται τα στερεά καύσιμα, και η θερμότητα

Αναλύοντας την τελική κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο, διαπιστώνεται ότι τα
προϊόντα πετρελαίου κατέχουν την μερίδα του λέοντος καλύπτοντας τα 2/3 (65%)
της ζήτησης, ενώ ο ηλεκτρισμός ανέρχεται λίγο πάνω του 1/5 (22%) της τελικής
κατανάλωσης. Τα στερεά καύσιμα και η παράγωγη θερμότητα (1,7%), οι ΑΠΕ (7%)
το φυσικό αέριο (4%) καλύπτουν μόνο μικρά ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας.
(σχήμα 1.1)
Λοιπά Καύσιμα
2%
Φ.Α
4%
ΑΠΕ
7%

2011

Ηλεκτρισμός
22%
Πετρέλαιο
65%

1 Σχήμα 1.1:Τελική κατανάλωση Ενέργειας ανά Καύσιμο.
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Οι τομείς με τη μεγαλύτερη αύξηση στην τελική κατανάλωση ενέργειας είναι ο
τομέας των μεταφορών, ο οικιακός τομέας (κτιριακός) και ο τριτογενής, καθώς η
μέση ετήσια αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την περίοδο 1990-2007
ανέρχεται στο 2,4%, 3,4% και 6,8% αντίστοιχα (πίνακας 1.3). Ωστόσο, από το 2008
και 2009, και στη συνέχεια το 2010 κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό, παρατηρήθηκε
μια μείωση της κατανάλωσης ειδικά στο βιομηχανικό, οικιακό και τριτογενή τομέα,
γεγονός που οφείλεται στο ότι ήταν οι πρώτοι στους οποίους εμφανίστηκαν οι
επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας, η οποία
ενισχύθηκε επιπλέον και από την αύξηση στις τιμές ενέργειας. Η μείωση αυτή στην
κατανάλωση, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και στον τομέα των μεταφορών, που αν
και το 2009 παρουσιάζει αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας κατά 8,1% σε σχέση
με το 2008, το 2010 η μείωση κατανάλωσης καυσίμου στις δραστηριότητες του
κλάδου των μεταφορών ανέρχεται στο 13,7%, γεγονός που οδηγεί σε συνολική
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του εν λόγω τομέα της περιόδου 2007-2010
κατά 8,9%. Η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των τομέων κατανάλωσης στην Ελλάδα
είναι χαρακτηριστική για μια οικονομία σε μετά-βιομηχανική εξέλιξη που
προσανατολίζεται προς μια οικονομία υπηρεσιών όπου η βιομηχανία μειώνεται
αισθητά και ο οικιακός με τον τριτογενή τομέα αναπτύσσουν σταδιακά τα δικά τους
αντίστοιχα μερίδια.
Η ανάλυση του μεριδίου της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα της
περιόδου από το 1990 έως το 2011 οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα ως προς
την εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης και αποτελεσματικότητας των επιμέρους
τομέων οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Οι δυο πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν και
οδήγησαν στη μείωση της τελικής κατανάλωσης για την περίοδο 2007-2011, είναι η
επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω της οικονομικής ύφεσης και τα
αποτελέσματα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που επιτεύχθηκε είτε
μέσω υλοποίησης κατάλληλων δράσεων και μέτρων είτε μέσω της προσαρμογής
της ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών προς λιγότερο ενεργοβόρα
προϊόντα χωρίς ταυτόχρονα να επηρεαστεί το υφιστάμενο επίπεδο διαβίωσης.
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Μέση
ετήσια
μεταβολή
Βιομηχανία
Μεταφορές
Οικιακός
Τομέας
Τριτογενής
Τομέας
Αγροτικός
Τομέας
Συνολική

1990-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2007-2010

0,9%
2,4%

-8,5%
-2,3%

-17,7%
8,1%

-1,6%
-13,7%

-26,0%
-8,9%

3,4%

-3,1%

-7,0%

-5,4%

-14,7%

6,8%

3,9%

-3,3%

0,3%

0,7%

0,5%

-0,4%

-20,0%

-10,3%

-28,5%

2,4%

-3,1%

-3,3%

-8,1%

-13,9%

3 Πίνακας 1.3: Ρυθμός μεταβολής κατανάλωσης ενέργειας ανά
τελικό τομέα χρήσης.

4 Γράφημα 1.4: Επιμερισμός τελικής κατανάλωσης ανά τομέα διαχρονικά.
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς από το 1990 και
μετά. Ο τριτογενής τομέας ήταν το 2011 μετά τον βιομηχανικό, ο μεγαλύτερος
καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με 14 ΤWh, ετήσια κατανάλωση.
Πρόκειται για ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 171% σε σχέση με τα επίπεδα του
1990.
Η βιομηχανία η οποία ήταν ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας το
1990 με κατανάλωση 12,1 ΤWh, το 2011 έπεσε στην 2η θέση με κατανάλωση 15
ΤWh και ποσοστό αύξησης 24% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο οικιακός
τομέας σημείωσε κατανάλωση της τάξης των 17,6 ΤWh το 2011, σε σύγκριση με 9,1
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ΤWh το 1990, παρουσιάζοντας 93% συνολική αύξηση και έχει πλέον μεγαλύτερη
κατανάλωση από το βιομηχανικό τομέα.
1990 Ηλεκτρική Ενέργεια Βιομηχανία
Μεταφορές
20%

Οικιακός

43%

5%

Αγροτικός

32%

ΤριτογενήςΛοιποί

0%

2011 Ηλεκτρική Ενεργεια

Βιομηχανία
Μεταφορές

28%

Οικιακός

31%
0%

5%

Αγροτικός
ΤριτογενήςΛοιποί

36%

2 Σχήμα 1.2: Μερίδια Ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα.

1990 Συνολική Ενέργεια
7% 5%
21%

Μεταφορές
Βιομηχανία
Οικιακός

40%

Αγροτικός

27%

Τριτογενής

2011 Συνολική Ενέργεια
1%

10%

Βιομηχανία
Οικιακός

40%

28%

Μεταφορές

Αγροτικός
21%

ΤριτογενήςΛοιποί

3 Σχήμα 1.3: Μερίδια Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Τομέα.
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1.1.2 Η Εγχώρια Παραγωγή Ενέργειας
Τα στερεά καύσιμα, όπου κυρίως αναφερόμεθα στον λιγνίτη, συμμετείχαν κατά 7,1
Mtoe το 1990 (31,6% της ΣΕΚ*) και έφθασαν τα 7,7 Mtoe (26,8% της ΣΕΚ) το 2011.
Το μερίδιο των πετρελαιοειδών μειώθηκε αισθητά σαν ποσοστό (αλλά αυξήθηκε ως
ποσότητα) από 12,9 Mtoe (57,8%) το 1990, σε 14,3 Mtoe (49,8%) το 2011. Τα αέρια
καύσιμα αυξήθηκαν σημαντικά από 0,14 Mtoe (0,6%) το 1990 σε 3,97 Mtoe το 2011
(13,8%). Το μερίδιο των ΑΠΕ παραμένει σταθερό γύρω στο 5-6% μεταξύ 1990 (1,1
Mtoe) και 2009 (1,72 Mtoe). Παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την
διαθεσιμότητα υδραυλικής ενέργειας και τη χρήση των μεγάλων υδροηλεκτρικών
σταθμών. Η Ελλάδα , είχε το 2011 συνολική (ακαθάριστη) εγχώρια κατανάλωση
ενέργειας 28,6 Mtoe με εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 9,5 Mtoe και
καθαρές εισαγωγές 20,74 Mtoe. Είναι λοιπόν προφανές ότι υπάρχει έλλειμμα
ενέργειας, που καλύπτεται από εισαγωγές και κοστίζει ετησίως περίπου 11 δις.

1.2 Οι ενεργειακές πηγές στην Ελλάδα
1.2.1 Στερεά καύσιμα: Επικεντρωμένα στην Παραγωγή Ηλεκτρισμού
Η χρήση στερεών καυσίμων στην Ελλάδα, είναι επικεντρωμένη στην παραγωγή
ηλεκτρισμού και η μόνη εγχώρια ενεργειακή πηγή καυσίμων είναι ο λιγνίτης. H
συστηματική εκμετάλλευση του λιγνίτη ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950. Πρόκειται
για καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δυνάμεως, που κυμαίνεται μεταξύ 1100-2100
kcal/kg, με μέση τιμή περί τα 1300 kcal/kg. Υπό τις σημερινές συνθήκες και έχοντας
υπόψη ότι ένας λιγνιτικός ΑΗΣ 320-350 MW, με ετήσια κατανάλωση περίπου 3 εκ.
τόνους λιγνίτη για 30 χρόνια ζωής και 6500-7000 ώρες λειτουργίας ετησίως,
προκύπτει ότι το κατάλληλο για εκμετάλλευση λιγνιτικό κοίτασμα πρέπει να είναι
της τάξεως των 100 εκ. τόνων με σχέση εκμετάλλευσης, που μπορεί να φθάσει
μέχρι 10 M3 αγόνου υλικού προς 1 τ λιγνίτη ανάλογα με τις επικρατούσες τοπικές
συνθήκες και τις διεθνείς τιμές των ανταγωνιστικών καυσίμων. Η εκμετάλλευση
μικρότερου μεγέθους κοιτασμάτων για ηλεκτροπαραγωγή είναι επίσης εφικτή, όταν
η παραγωγή τους υποστηρίζει ήδη σε λειτουργία ΑΗΣ όπως συμβαίνει στο λιγνιτικό
κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. Διάφορα μικρά κοιτάσματα λιγνίτη
διεσπαρμένα σε όλο τον ελλαδικό χώρο εκτιμάται ότι διαθέτουν αποθέματα
περίπου 350 εκ. τόνους από τα οποία 150 εκ. τόνοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ
Κοζάνης και Σερβίων και μπορεί να υποστηρίξουν λιγνιτικούς ΑΗΣ, που βρίσκονται
σε αποστάσεις μέχρι 40-50 χλμ. ανάλογα με την ποιότητα του λιγνίτη.
*ΣΕΚ: Συνολική Εσωτερική Κατανάλωση
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5 Γράφημα 1.5: Εξέλιξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου.

Διασυνδέσεις
6%
ΑΠΕ
5%

2011

Υδροηλεκτρικά
7%

Λιγνίτης
53%

Φ.Α
29%

Πετρέλαιο
0%

4 Σχήμα 1.4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο καυσίμου.
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των λιγνιτικών κοιτασμάτων της χώρας διακρίνεται σε
τρεις κατηγορίες:
 Λιγνιτικά κοιτάσματα που έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση στην ΔΕΗ
Α.Ε. Πρόκειται για κοιτάσματα σε δύο περιοχές. Μια στην Δυτική Μακεδονία
(Πτολεμαΐδα - Αμύνταιο - Φλώρινα) και μια στην Πελοπόννησο
(Μεγαλόπολη)
 Λιγνιτικά κοιτάσματα, που έχουν μισθωθεί σε ιδιώτες. Το κυριότερο από
αυτά είναι το λιγνιτικό κοίτασμα Αχλάδας στην Φλώρινα και της Βευής (κατά
το 60%).
 Λιγνιτικά κοιτάσματα που ανήκουν στο Δημόσιο όπως είναι εκείνο της
Ελασσόνας και της Δράμας.
Τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στη χώρα ανέρχονται σε
περίπου 5 δις. τόνους. Τα κοιτάσματα αυτά παρουσιάζουν αξιοσημείωτη
γεωγραφική εξάπλωση στον ελληνικό χώρο. Με τα σημερινά τεχνικό-οικονομικά
δεδομένα τα κοιτάσματα που είναι κατάλληλα για ενεργειακή εκμετάλλευση,
ανέρχονται σε περίπου 4 δις τόνους και ισοδυναμούν με 550 εκ. τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου. Στον πίνακα 1.4 δίνεται μία εκτίμηση των
εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών αποθεμάτων στο τέλος του 2008 βάση
τεχνικοοικονομικών κριτηρίων. Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων αυτών
βρίσκεται στη Βόρειο Ελλάδα. Μικρή ποσότητα γαιανθράκων της τάξεως των 0,81,0 εκ. τόνων εισάγεται για χρήση κυρίως από την τσιμέντο- βιομηχανία. Από τον
πίνακα 1.5 παρατηρούμε τις υπό λειτουργία λιγνιτικές μονάδες και το
προβλεπόμενο έτος απόσυρσής τους. Μέχρι το 2020 προβλέπεται ότι το σύνολο
των αποσυρόμενων λιγνιτικών MW θα είναι της τάξεως 1813 MW τα οποία θα
πρέπει να καλυφθούν από ΑΠΕ είτε με καινούργιες λιγνιτικές μονάδες (Βεύη 2, 350
MW και Πτολεμαϊδα 5, 650 MW) (σύνολο 1000 MW) είτε από μονάδες φυσικού
αέριου.
Περιοχή Ορυχείου

Τοποθεσία

Απομένοντα
Εκμεταλλεύσιμα
Αποθέματα (Mtoe)
1220
130
210

Πτολεμαϊδα (ΔΕΗ) Δυτική Μακεδονία
Αμύνταιο (ΔΕΗ)
Δυτική Μακεδονία
Μεγαλόπολις
Πελοπόννησος
(ΔΕΗ)
Φλώρινα (ΔΕΗ)
Δυτική Μακεδονία 140
Ελασσόνα (ΔΕΗ)
Κεντρική Ελλάδα
155
Κομνηνά (ΔΕΗ)
Δυτική Μακεδονία 95
Δράμα
Δυτική Μακεδονία 900
Ιδιωτικά Ορυχεία
Δυτική Μακεδονία 170
ΣΥΝΟΛΟ
3020
4 Πίνακας 1.4 :Εκτίμηση Αποθεμάτων Λιγνίτη (2008).
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Μονάδα

Εγκατεστημένη
ισχύς (MW)

Έτος ένταξης

Έτος
απόσυρσης

Μεγαλόπολης 1

125

1970

2010

Μεγαλόπολης 2

125

1970

2010

Μεγαλόπολης 3

300

1980

2018

Πώς θα
καλυφθεί το
έλλειμμα
Αυτά τα 550
MW, από Φ.Α,
Μεγαλόπολη 4

Φλώρινας 1
10
1970
2013
Σταδιακά αυτά
τα 1263 MW από
Φλώρινας 2
33
1976
2013
νέες σύγχρονες
Πτολεμαΐδας 1
70
1970
2012
λιγνιτκές
Πτολεμαΐδας 2
125
1971
2013
μονάδες
Πτολεμαΐδας 3
125
1976
2013
Πτολεμαΐδας 4
300
1980
2017
Αμύνταιο 1
300
1975
2018
Αμύνταιο 2
300
1975
2020
Σύνολο αποσυρόμενων λιγνιτικών MW μέχρι το τέλος του 2020: 1813 MW
5 Πίνακας 1.5: Λιγνιτικές μονάδες σε λειτουργία το 2007 και προβλεπόμενο έτος
απόσυρσης.
Το Φεβρουάριο του 2001 ξεκίνησε στην Ελλάδα η εφαρμογή της οδηγίας 96/92 της
Ε.Ε περί της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό
προσδιορίσθηκε ότι, όλοι οι καταναλωτές που συνδέονται με το δίκτυο υψηλής ή
μέσης τάσης, μπορούν να επιλέξουν προμηθευτή διαφορετικό από τη ΔΕΗ. Επίσης η
κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως επακόλουθο της απελευθέρωσης
ενέργειας δεν ακολουθεί πλέον, αρχίζοντας από το 2003 περίπου, το σύστημα του
κεντρικού προγραμματισμού όπως συνέβαινε παλιότερα, αλλά ακολουθεί πλέον
διαδικασία αδειοδότησης προτάσεων που προέρχονται από την πρωτοβουλία
ιδιωτικών επιχειρήσεων ή και της ΔΕΗ. Υπάρχει όμως ακόμη μια μεγάλη
καθυστέρηση για να επιτευχθεί κατά 100% η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας,
δηλαδή η επίτευξη του που είναι ο καταναλωτής να μπορεί να προμηθεύεται
ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή-παραγωγό που θέλει.
1.2.2 Προϊόντα πετρελαίου: Επικεντρωμένα στις μεταφορές
Η ελληνική πετρελαϊκή αγορά διακρίνεται σε τρεις επιμέρους: αγορά διύλισης
περιλαμβάνει 4 διυλιστήρια, η χονδρική εμπορία περίπου 50 εταιρείες, και η
λιανική πώληση περιλαμβάνει περίπου 8000 πρατήρια. Το αργό πετρέλαιο είναι
σχεδόν αποκλειστικά εισαγόμενο. Το 2011 τα 4 διυλιστήρια εισήγαγαν 16,24 Mtoe.
Η ικανότητα διύλισης των τεσσάρων διυλιστηρίων είναι αρκετή για να καλύψει τη
ζήτηση της εγχώριας αγοράς, ενώ οι επιπλέον ποσότητες εξάγονται με τη μορφή
διεθνών πωλήσεων ή πωλήσεων σε αερομεταφορές και σε ποντοπόρα πλοία (το
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2011 εξήγαγαν 0,269.516 Mtoe ως ναυτιλιακό diesel). Η συνολική ποσότητα αργού
που διυλίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι γύρω στα 18-20 εκατομμύρια
μετρικοί τόνοι το χρόνο.( Mtoe)
Το 2011 διατέθηκαν στην εγχώρια αγορά 14,3 Mtoe πετρελαιοειδών προϊόντων,
ποσότητα που αντιστοιχεί στο 50% της διάθεσης πρωτογενούς ενέργειας της χώρας
η οποία είναι σχεδόν 100% εισαγόμενη. Το ίδιο περίπου ποσοστό 57,8% ήταν το
1990 (οι αριθμοί αφορούν την πρωτογενή διάθεση ενέργειας αργού, Feedstocks και
προϊόντων πετρελαίου). Στην τελική κατανάλωση, το μερίδιο των πετρελαιοειδών
ήταν 12,6 Mtoe το 2011, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 65% και παραμένει στα ίδια
επίπεδα με το 1990 (69%). Ο τομέας μεταφορών κατανάλωσε το 60,7% των
πετρελαιοειδών της τελικής κατανάλωσης, ο οικιακός τομέας και ο εμπορικός
24,4%, ο αγροτικός τομέας το 0,8% και τέλος η βιομηχανία το 14,7%.

Ιδιοκτήτης

ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ

ΕΛΠΕ

Ονομασία
Τοποθεσία

Διυλιστήρια
Ασπροπύργου
Ασπρόπυργος

Διυλιστήρια
Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη

Διυλιστήρια
Ελευσίνας
Ελευσίνα

Ικανότητα:
mt/year
Bbl/d

6,7
135

3,45
75

5,0
100

4,5
100

1958

1966

1972

1972

Έτος
κατασκευής

Motor Oil
Hellas
Motor Oil
Hellas
Άγιοι
Θεόδωροι

6 Πίνακας 1.6: Τα 4 Ελληνικά διυλιστήρια.
Το ποσοστό των πετρελαιοειδών στο Ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι πολύ
υψηλό και αυτό οφείλεται στη μεγάλη χρήση πετρελαιοειδών στις μεταφορές αλλά
και στο γεγονός ότι το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής στα μη-διασυνδεμένα νησιά
έχει ως κύριο καύσιμο τα πετρελαϊκά προϊόντα. Η μεγάλη εξάρτηση της χώρας από
το εισαγόμενο πετρέλαιο και τις μη προβλέψιμες και κυρίως μη ελεγχόμενες
μεταβολές στην τιμή του είναι επικίνδυνη για την οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη αλλά και για την εθνική ασφάλεια.
Τα προϊόντα πετρελαίου (μαζούτ, gasoil, LPG κλπ.) χρησιμοποιούνται στις
μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε βιομηχανικές, αγροτικές και
αστικές χρήσεις. Τα βιοκαύσιμα αργά αλλά σταθερά διεισδύουν στην αγορά του
πετρελαίου. Ο αργός ρυθμός διείσδυσής τους συνδέεται μεταξύ άλλων με τον
περίπλοκο ελληνικό αγροτικό τομέα, με τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την
αειφορία, ενώ υπάρχουν και εμπόδια και καθυστερήσεις που οφείλονται σε
αδυναμίες του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και των υποδομών των μονάδων
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διύλισης, αποθήκευσης, ανάμειξης και τις μεταφορές. Για την επίτευξη του στόχου
του 10% διείσδυσης βιοκαυσίμων στα καύσιμα των μεταφορών είναι απαραίτητη
τόσο η αύξηση του ποσοστού ανάμειξης στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και η ανάμειξη
άλλων βιοκαυσίμων στη βενζίνη, η οποία κατέχει σήμερα και το μεγαλύτερο
μερίδιο των καυσίμων μεταφορών.
Η Ελλάδα εισάγει πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή και σε δεύτερο επίπεδο από τις
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ένα μικρό κοίτασμα πετρελαίου στη Βόρεια
Ελλάδα δίνει το 0,6% περίπου της ζήτησης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα.
Αναμένεται ότι η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια θα
μειώσει τη χρήση πετρελαιοειδών στην τελική κατανάλωση.
εισαγωγές 1990-2011
25
20
15
αργό πετρέλαιο

10
5

0
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6 Γράφημα 1.6: Εισαγωγές αργού πετρελαίου (σε εκ. μετρικούς τόνους), Μtoe.
1.2.3 Φυσικό Αέριο
Η Ελληνική αγορά φυσικού αερίου αποτελεί μια σχετικά νέα αγορά, με σημαντικά
περιθώρια εξέλιξης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το φυσικό αέριο
εμφανίζεται στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο το 1996. Η Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.) ήταν ο φορέας υλοποίησης των επενδύσεων, που αφορούσαν
στη διείσδυση του φυσικού αερίου, με ισχυρό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής
αγοράς. Μετά τον νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς από την
ΔΕΠΑ Α.Ε. (και τη σύσταση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που είναι και ο Διαχειριστής του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου), αλλά ιδιαίτερα με την πρόσφατη
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου απελευθέρωσης της αγοράς, δίνεται πλέον η
δυνατότητα εισαγωγής, εμπορίας και προμήθειας φυσικού αερίου και σε άλλους
φορείς. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα δυναμική στην αγορά του φυσικού
αερίου την οποία έχουν ήδη αρχίσει να εκμεταλλεύονται βιομηχανίες και Μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής για μείωση του κόστους παραγωγής. Η εγχώρια κατανάλωση
φυσικού αερίου παρουσίασε ρυθμούς ανάπτυξης σχετικά ικανοποιητικούς, παρά το
γεγονός ότι δεν ακολούθησε τους ρυθμούς, που αρχικά είχαν προβλεφθεί, κυρίως
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λόγω υστέρησης στην είσοδο νέων ηλεκτροπαραγωγών εκτός ΔΕΗ και της
σταδιακής και περιορισμένης διείσδυσης του φυσικού αερίου για αστικές χρήσεις.
Στο γράφημα 1.7 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανάλωση φυσικού αερίου
στη χώρα από το 1998 έως και το 2011, ανά τομέα κατανάλωσης,
συμπεριλαμβανομένου του Αερίου Λειτουργίας.

7 Γράφημα 1.7: Κατανάλωση Φυσικού Αερίου 1998 – 2011 (σε εκατ. Nm3).
Βασικό συμπέρασμα από το γράφημα 1.7 είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών,
αξιοποιήθηκε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, αλλά και ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών.
Για την περίοδο 1998–2009, μοναδικός χρήστης του Εθνικού Δικτύου Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου ήταν η μετοχικής εταιρεία ΔΕΠΑ, ιδιοκτησίας του ελληνικού
δημοσίου μέσω της κατά 100% θυγατρική της ΔΕΣΦΑ. Η ΔΕΠΑ βάσει των τριών
μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που έχει συνάψει, τροφοδοτεί το ελληνικό
σύστημα μεταφοράς από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Τον Μάιο του 2010, το
πρώτο ιδιωτικό φορτίο ΥΦΑ νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερματικό σταθμό της
Ρεβυθούσας. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί νέοι Χρήστες στην Ελληνική αγορά που
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αεριοποίηση ποσοτήτων
ΥΦΑ για την τροφοδότηση Πελατών τους. Στο γράφημα 1.8 παρουσιάζεται η
προμήθεια Φυσικού Αερίου της Ελλάδας για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο
και η διάκριση ανάμεσα σε αέριο μέσω αγωγών που φθάνει από τους προμηθευτές
της χώρας (Ρώσσικο από την GAZPROM και Αζέρικο μέσω Τουρκίας) και ΥΦΑ.
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8 Γράφημα 1.8: Εισαγωγές Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ από το 1998 έως το 2011 (σε
εκατ. Νm3).
Είναι σαφές από το παραπάνω σχήμα, ότι το αέριο μέσω αγωγών (μέσω
Βουλγαρίας και Τουρκίας) αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας της χώρας.
Επισημαίνεται ότι η ροή αερίου από το σημείο εισόδου Κήποι στον Έβρο ξεκίνησε
τον Νοέμβριο του 2007, οπότε και έγιναν τα εγκαίνια του αγωγού διασύνδεσης
Τουρκίας Ελλάδας (Interconnector Turkey Greece – ITG).
1.2.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Οι κύριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα είναι:
 τα Υδροηλεκτικά (Υ/Η) (μεγάλου και μικρού μεγέθους),
 τα Αιολικά (χερσαία και θαλάσσια),
 τα Ηλιακά,
o Ηλιοθερμικά (θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες)
o Φωτοβολταϊκά
o Ηλιοθερμικές συγκεντρωτικές τεχνολογίες
 η Βιομάζα και
 η Γεωθερμία
Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει γίνει χρήση των θαλάσσιων αιολικών και των
ηλιοθερμικών συγκεντρωτικών τεχνολογιών ούτε σε ικανοποιητικό βαθμό της
γεωθερμίας υψηλών θερμοκρασιών. Όλες οι παραπάνω ΑΠΕ (πλην των θερμικών
ηλιακών συλλλεκτών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ηλεκτροπαραγωγή από τις κλασσικές ΑΠΕ στην Ελλάδα (χωρίς τα μεγάλα
υδροηλεκτρικά) είναι της τάξης του 4,3% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης
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ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2008 και 10,3% (μαζί με τα μικρά υδροηλεκτρικά)
το 2012. Αφορά κυρίως σε αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, και σε μικρότερο
βαθμό στη βιομάζα/βιοαέριο, και στα Φ/Β. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2009,
φαίνεται ότι πλέον και τα Φ/Β αρχίζουν να αποτυπώνονται ως τεχνολογία με
σημαντικά αυξανόμενη εγκατεστημένη ισχύ, ενώ ο μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης
(200% μέχρι το 3μηνο του 2009), φαίνεται να διατηρείται τα επόμενα χρόνια μέχρι
να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερες τιμές ανάπτυξης πιθανά μετά το 2012.
Συμπεριλαμβανόμενης και της υδραυλικής ενέργειας από μεγάλα υδροηλεκτρικά, η
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ το έτος 2008 ήταν της τάξης του 10,3% της ακαθάριστης
εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας . Η αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το ίδιο έτος ήταν 4.293 MW ενώ το 2011
έφτασε τα 5576 MW. Ειδικότερα, τα 27 ΜW εγκατεστημένων αιολικών πάρκων το
1997, έφτασαν τα 1635 ΜW στο τέλος του 2011. Τα μικρά υδροηλεκτρικά έφτασαν
τα 210 ΜW στο τέλος του 2011 από 43 MW (όλα της ΔΕΗ) το 1997. Τέλος οι
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ΧΥΤΑ στην Θεσσαλονίκη, και
συμπαραγωγής από βιοαέριο λυμάτων στα Λιόσια επεκτάθηκαν ανεβάζοντας έτσι
το σύνολο ηλεκτρικής ισχύος μαζί με την Ψυτάλλεια, στο σύνολο τους 45 ΜW.
Εγκατεστημένη ισχύς 2000-2011 και επιδιωκόμενη το 2020 από ΑΠΕ σε MW
Τεχνολογία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45
50
59
64
77
95
158
183
198
210
Υ/Η
287
371
472
491
749
846 1022 1167 1296 1635
Αιολικά
1
1
1
1
5
9
12
53
191
625
Φ/Β
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ηλιοθερμικά
22
22
24
24
24
39
40
43
44
45
Βιομάζα
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Γεωθερμία
Σύνολο

355

444

556

581

855

989

1232

1446
*

1730
4748

2515
5576

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7: Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύς μονάδων ΑΠΕ.
*στο 2010, 2011 και 2020 στο σύνολο προστέθηκαν και τα MW των μεγάλων Υ/Η (> 15 MW)

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σταδιακή αύξηση στα (χερσαία) αιολικά και
κυρίως στα ΦΒ, ενώ παραμένει ανύπαρκτη η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
θαλάσσια αιολικά (γιαυτό και δεν μπήκαν στο πίνακα αφού ούτε το 2020
προβλέπεται), συγκεντρωτικές ηλιοθερμικές τεχνολογίες και γεωθερμία. Τέλος, θα
πρέπει να τονιστεί το σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδας και η σημασία
του ως βιόσιμου ενδογενούς θερμοενεργειακού πόρου με ευρύτερο πεδίο
εφαρμογών ανάλογα με την θερμοκρασία, που συναντάται στη φύση.
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9 Γράφημα 1.9: Αθροιστικά Εγκαθιστάμενη ισχύς σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με
χρήση ΑΠΕ.

 Ηλιακή Ενέργεια
Όσο αναφορά την ηλιακή ενέργεια η παραγωγή της μέσω των
φωτοβολταϊκών δεν αξιοποιείται αρκετά στην χώρα μας. Ο λόγος είναι ο
ίδιος με την περίπτωση των ηλιακών συλλεκτών. Κατά κανόνα τα
φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα
εξυπηρετούν απομονωμένες χρήσεις σε σημεία όπου δεν υπάρχει δίκτυο της
ΔΕΗ, επειδή στις περιπτώσεις αυτές η οικονομική βιωσιμότητα του
συστήματος είναι πολύ περισσότερο εμφανής και αναγκαία .

8 Πίνακας 1.8: Κατανομή μονάδων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.
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 Αιολική Ενέργεια
Στην χώρα μας , οι προσπάθειες για την εκμετάλλευση της αιολικής
ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας
του 80 από τη ΔΕΗ όποτε και εγκαταστάθηκε ( συγκεκριμένα το 1982) το
πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο και στα μέσα της δεκαετίας του 1990
δόθηκε μεγάλη ώθηση με τη διευκόλυνση επενδύσεων από ιδιώτες
(Ν2244/94) . Από τότε δεκάδες αιολικά έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές
όπως: η Άνδρος, η Εύβοια, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, και η Κρήτη.
Σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φθάνει τα 331ΜW στα οποία έχει
προστεθεί και η ισχύς των τεσσάρων νέων αιολικών πάρκων (συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος 55 ΜW) στη Θράκη που τέθηκαν σε λειτουργία το
2003. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας είχε
πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτήν την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, με
τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία 17 αιολικών πάρκων. Η συνολική
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των 17 αιολικών πάρκων
ανέρχεται σε 360 GWh ανά έτος ,ενώ συμβολή τους στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας το 2008 άγγιξε το ποσοστό του 34,1%.

Χάρτης 1.1: Δυναμικός χάρτης αιολική και ηλιακής ενέργειας της Ελλάδας μαζί με
την γεωγραφική κατανομή των αιολικών πάρκων στο τέλος του έτους 2009.

 Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Στην χώρα μας έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα υδροηλεκτρικά έργα
με τη ΔΕΗ να έχει εγκαταστήσει υδροηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος
3.060,4 ΜW. Στα πλαίσια μιας πρόσφατης νομοθεσίας που παρέχει τη
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δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ,πολλές
κοινότητες αλλά και ιδιώτες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την
κατασκευή και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων.
Επιπρόσθετα, συνήθως τέτοιες επενδύσεις επιχορηγούνται και
συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ενώ ο αναπτυξιακός νόμος 2601/1998 επιχορηγεί με 40% του συνολικού
κόστους του έργο.
Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος του υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας
παραμένει αναξιοποίητο και εντοπίζεται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε
αυτήν την περιοχή βρίσκεται σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις το 30%
τους συνολικού δυναμικού της χώρας. Αυτό το δυναμικό θα μπορούσε να
καλύψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Όλοι
οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. Η
οροσειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια
ώστε να είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμο το υδάτινο δυναμικό από μεγάλες
υψομετρικές διαφορές, ενώ από την άλλη πλευρά το έδαφος της οροσειράς
είναι τέτοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών λιμνών και δεξαμενών
ύδατος.

Όνομα ΥΗΣ
Αριθμός μονάδων Εγκατεσ.Ισχύς MW Περιοχή
Αγρα
3
69
Μακεδονία
Ασωμάτων
2
108
Μακεδονία
Γκιώνα
1
8,5
Κεντρική Ελλάδα
Γλαύκου
2
3,6
Πελοπόννησος
Θησαυρού
3
420
Μακεδονία
Καστρακίου
4
320
Κεντρική Ελλάδα
Κρεμαστών
4
437
Κεντρική Ελλάδα
Λάδωνα
2
70
Πελοπόννησος
Λούρου
3
10,3
Ήπειρος
Μακρυχώρι
3
10,8
Μακεδονία
Ν. Πλαστήρα
3
130
Κεντρική Ελλάδα
Πηγές Αώου
2
244
Ήπειρος
Πολύφητου
3
375
Μακεδονία
Πουρναρίου
3
300
Ήπειρος
Στράτου
4
156
Κεντρική Ελλάδα
Σφηκιάς
3
315
Μακεδονία
9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 : Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής στην Ελλάδα.
 Βιομάζα
Η βιομάζα στην χώρα μας έχει μια πληθώρα εφαρμογών που αφορούν: (α)
την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης–ψύξης ή και ηλεκτρισμού σε
γεωργικές και άλλες βιομηχανίες (β) την τηλεθέρμανση κατοικημένων
περιοχών (γ) την θέρμανση θερμοκηπίων (δ) την παραγωγή υγρών καυσίμων
με διάφορες διαδικασίες (θερμοχημείες, βιοχημικές). Ως πρώτη ύλη σε
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αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα της βιομηχανίας
ξύλου, ελαιοπυρηνόξυλα, κουκούτσια ροδάκινων και άλλων φρούτων,
τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα δασικής προέλευσης, άχυρο σιτηρών,
υπολείμματα εκκοκκισμού κ.α. Το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας στην
χώρα μας δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο. Από πρόσφατη απογραφή
έχει εκτιμηθεί ότι το σύνολο της άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα
συνίσταται από 7.500.000 τόνους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών
(σιτηρών, αραβοσίτου, βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, κληματίδων,
φουρνόξυλου) και από 2.700.000 τόνους δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας
(κλάδοι, φλοιοί κα).
Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας το ποσοστό τους εκείνο που
προκύπτει σε μορφή υπολειμμάτων κατά τη δευτερογενή παραγωγή
προϊόντων είναι άμεσα διαθέσιμο, δεν παρουσιάζει προβλήματα μεταφοράς
και μπορεί να τροφοδοτήσει απ’ ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής
ενέργειας. Μπορεί δηλαδή η εκμετάλλευση του να καταστεί οικονομικά
συμφέρουσα.
1.2.5 Μεγάλα Υδροηλεκτρικά
Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 16 μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί οι οποίοι
αποτελούσαν το 6-7% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας το 2008. Από τον πίνακα 1.7 (σελ.26) και 1.9 συμπεραίνουμε ότι τα
μεγάλα υδροηλεκτρικά συνεισέφεραν το 2011 3061 MW σε συνολική ισχύ ενώ
αναμένεται το 2020 να ξεπεράσουν τις 4000 MW.
Μεταξύ άλλων στα κυριότερα πλεονεκτήματα των μεγάλων υδροηλεκτρικών
συμπεριλαμβάνονται:
 Μεγάλη διάρκεια ζωής
 Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
 Μηδενικές εκπομπές ρύπων
 Παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ενεργειακής απόδοσης ως μονάδες Α.Π.Ε
 Θέσεις εργασίας
 Χαμηλή έκθεση σε μεταβολές τιμών ενέργειας
Από τον πίνακα 1.9 παρατηρούμε ότι τα τρία μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα στην
Ελλάδα βρίσκονται στην περιοχή των Κρεμαστών, Θυσαυρού και Πολύφυτου με
συνολική ισχύ 437, 420 και 375 MW αντίστοιχα αποτελώντας το 41% όλων των
υδροηλεκτρικών της χώρας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ΔΕΗ Α.Ε έχει
αξιοποιήσει περίπου το 1/3 του υδροδυναμικού της χώρας επομένως υπάρχουν
μεγάλα περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης τους.
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10 Γράφημα 1.10: Παραγωγικότητα και ισχύς μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων.

1.2.7 Ενεργειακή Εξάρτηση- Διασυνδέσεις Δικτύου
Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας παρουσιάζεται στα γραφήματα 1.11 και 1.12,
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι προβλέψεις για το 2020 σύμφωνα με τις
υπάρχουσες τάσεις. Συνέπεια της μεγάλης ενεργειακής εξάρτησης αποτελεί το
γεγονός ότι μεταξύ του 2004 και 2008 διπλασιάσθηκε η αξία των εισαγωγών αργού
πετρελαίου. Σημειώνεται ότι επειδή η τιμή του φυσικού αερίου είναι συνδεδεμένη
με την τιμή του πετρελαίου επηρεάζεται ανάλογα και η αξία των εισαγωγών
φυσικού αερίου.
Η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η συνεχής ανάπτυξη του ΑΕΠ μειώνουν τους
κινδύνους, που συνδέονται με την ισχυρή ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας. Η
πρόσφατη Ρώσο-ουκρανική κρίση απέδειξε πάντως, την δυνατότητα του Ελληνικού
ενεργειακού συστήματος να διαχειρισθεί μια διακοπή εφοδιασμού προερχόμενη
από τον κύριο προμηθευτή φυσικού αερίου, χωρίς επιπτώσεις για τους
καταναλωτές χάρις στο έργο της Ρεβυθούσας και την δυνατότητα να τροφοδοτηθεί
η χώρα με LNG (Liquified Natural Gas) από παραγωγούς της Μεσογείου.
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11 Γράφημα 1.11:Εξέλιξη του καταμερισμού των ενεργειακών εισαγωγών ανά
καύσιμο.
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12 Γράφημα 1.12: Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής ενέργειας και ενεργειακών
εισαγωγών.
Σε εξέλιξη είναι ένας διαρκής αγώνας των Κυβερνήσεων παραγωγών κρατών
υδρογονανθράκων να εξασφαλίσουν «καλύτερες» διόδους μεταφοράς των
ενώσεων αυτών προς τους τόπους κατανάλωσής τους καθώς επίσης των
Κυβερνήσεων άλλων κρατών που προσπαθούν να επωφεληθούν από το γεγονός
αυτό, προσφέροντας το έδαφός τους για την κατασκευή αγωγών μεταφοράς των
υδρογονανθράκων για είσπραξη δικαιωμάτων διελεύσεως. Και η Ελλάδα
συμμετέχει στο ενεργειακό και παράλληλα πολιτικό αυτό παιγνίδι. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι εξής συμφωνίες:
Αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης: Πρόκειται για τον αγωγό μεταφοράς
(αργού) πετρελαίου από την Κασπία Θάλασσα, συγκεκριμένα από το λιμάνι
Μπουργκάς της Βουλγαρίας, σε τερματικό σταθμό στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης. Αν και η τελική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ρωσίας και
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Βουλγαρίας υπεγράφη τον Μάρτιο 2007, η Βουλγαρία πρόσφατα (Ιούνιος 2010)
ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το σχέδιο υλοποίησης επικαλούμενη
οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Είναι σαφές με βάση τα τελευταία
δημοσιεύματα ότι ο αγωγός αυτός έχει εγκαταλειφθεί από τα σχέδια κατασκευής
νέων αγωγών.
Αγωγός South Stream: Ο αγωγός αυτός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάμπτοντας την Ουκρανία. Συγκεκριμένα
θα διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Βουλγαρία, όπου θα διακλαδίζεται σε δύο
τμήματα: Το ένα προς την Αυστρία και το άλλο προς την Ιταλία δια μέσου της
Βόρειας Ελλάδας, του Ιονίου και της Αδριατικής. Το ελληνικό τμήμα του αγωγού
προβλέπεται να μεταφέρει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα και την Ιταλία στο
τέλος του 2015. Σύμφωνα με το ΔΕΣΦΑ η επένδυση στον κλάδο του South Stream
που θα διέρχεται το ελληνικό έδαφος εκτιμάται μεταξύ 700 εκατ. και 1 δις. Ευρώ,
ανάλογα με την είσοδο (Μακεδονία ή Θράκη) και την κατεύθυνση που θα επιλεγεί.
Υπολογίζεται μάλιστα ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα μπορούν να
διοχετεύονται από την Ελλάδα περίπου 11 δις. Κυβικά μέτρα Φ.Α, ενώ από αυτά η
Ελλάδα θα αποταμιεύσει 3 δις, ποσότητα που προσεγγίζει το 75% της σημερινής
εγχώριας κατανάλωσης.
Ο αγωγός South Stream θεωρείται ανταγωνιστικός του αγωγού Ναμπούκο, στον
οποίο δεν συμμετέχει η Ελλάδα. Ο αγωγός Ναμπούκο προβλέπεται να μεταφέρει
φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, Βουλγαρίας,
Ρουμανίας, Ουγγαρίας και Αυστρίας.
Βάσει σχετικών διακρατικών συμφωνιών, που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία και
την Τουρκία, θα κατασκευαστεί ο αγωγός φυσικού αερίου ΥΑΦΑ-Ποσειδών, ο
οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ιταλία δια μέσου της
Ελλάδας. Ο αγωγός αυτός θα αποτελέσει συμπληρωματικό αγωγό προς τον
Ναμπούκο. Έχει επίσης υπογραφεί ελληνο-βουλγαρική συμφωνία κατασκευής
αγωγού με αφετηρία τον παραπάνω αγωγό στην Κομοτηνή και πέρας την περιοχή
Stara Zagora της Βουλγαρίας.

Αγωγός TAP (Trans Adriatic Pipeline): Θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το τεράστιο
κοίτασμα ‘Shah Deniz II’ του Αζερμπαϊτζάν στην νότια Ιταλία και τη δυτική Ευρώπη
μέσω της Ελλάδας, Αλβανίας και της Αδριατικής θάλασσας. Ο αγωγός TAP θα έχει
αρχική ετήσια δυναμικότητα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (BCM/έτος). Καθώς
θα αυξάνεται η διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου, ο αγωγός TAP θα έχει τη
δυνατότητα να εξυπηρετήσει μία πρόσθετη ποσότητα νέου αερίου ίση με 10 BCM
ανά έτος, ανεβάζοντας τη δυναμικότητά του έως τα 20 BCM/έτος.
Ο αγωγός TAP αποτελεί ιδιωτικό έργο με μετόχους την Ελβετική EGL (42.5%), τη
Νορβηγική Statoil (42.5%) και τη Γερμανική E.ON Ruhrgas (15%). Όπως αναφέρεται
στον ιστότοπο του αγωγού, ο TAP υποστηρίζεται από οικονομικά σταθερούς/
ισχυρούς μετόχους και δεν θα απαιτήσει χρηματοδότηση από επιχορηγήσεις ή από
τις κυβερνήσεις των χωρών που διασχίζει. Παράλληλα μπορεί να παρέχει σημαντικά
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οφέλη όσον αφορά τις επενδύσεις και την απασχόληση στις χώρες από τις οποίες
θα διέλθει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το έργο στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
Ενέργειας (TEN-E) ως έργο κοινού ενδιαφέροντος για τους στόχους της Ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής.
Το Ελληνικό τμήμα του TAP θα αποτελείται αρχικά από αγωγό μήκους περίπου 185
χλμ και ένα σταθμό συμπίεσης κοντά στη Νέα Μεσημβρία, με δυναμικότητα 10
BCM φυσικού αερίου ανά έτος (περίπου 1.520.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα).
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναμένονται σημαντικά οφέλη
μεταξύ των οποίων θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα σε
εξειδικευμένο και πιστοποιημένο για τις εργασίες του αγωγού προσωπικό. Ο
αγωγός αυτός συγκεντρώνει σήμερα τις καλύτερες προοπτικές για υλοποίηση.
1.2.7 Πρόσφατες μεταβολές στην ελληνική αγορά ενέργειας
Η απελευθέρωση των εσωτερικών αγορών ενέργειας (ηλεκτρισμού και Φ.Α) είναι
ένας σημαντικός πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής που έχει υιοθετηθεί από την
Ε.Ε και έχει αρχίσει να υλοποιείται σε όλες τις χώρες και με καθυστέρηση στη χώρα
μας. Η εισαγωγή κανόνων ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα ήταν σταδιακή και
πραγματοποιήθηκε σε πολλά βήματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαπενταετίας. Λόγο της μεγάλης κλίμακας αγοράς σε επίπεδο Ε.Ε θα πρέπει να
συνεπάγεται εξορθολογισμός της λειτουργίας της αγοράς και ταυτόχρονα μείωση
στις τιμές. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε τις ανεπάρκειες του
ανταγωνισμού στην αγορά σε σχέση κυρίως με την υπερβολική διάσπαση ή του
βαθμού κάθετης συγκέντρωσης της αγοράς.
Όπως και οι άλλες χώρες-μέλη, η Ελλάδα εναρμόνισε στη νομοθεσία της τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ε.Ε. Στον τομέα του
ηλεκτρισμού και Φ.Α αυτό μεταφράσθηκε σε προσαρμογή της δομής της ελληνικής
αγοράς και σε μια τακτική διαδοχικών προσεγγίσεων προς την απελευθέρωση, που
δεν έχει φτάσει ακόμη.
 Η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ξεκίνησε με την θέσπιση του Ν. 2773/99 που καθορίζει το γενικό πλαίσο
λειτουργίας και τους νέους θεσμούς της αγοράς και συγκεκριμένα:
o Την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) που έχει ως σκοπό την
παρακολούθηση της αγοράς ιδιαέτερα σε ότι αφορά την τήρηση του
ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών,
o Το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ αλλά με τον νόμο
4001/2011 μετονομάστηκε σε ΑΔΜΗΕ), που έχει την ευθύνη
λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς, και της οργάνωσης με
αμερόληπτο τρόπο, της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρισμού,
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o Οι επιλέγοντες πελάτες έχουν πλέον το δικαίωμα (θεωρητικώς ακόμη
και όχι στην πραγματικότητα) να συνάψουν ελέυθερη σύμβαση
προμήθειας ΗΕ με προμηθευτές της επιλογής τους,
o Οι παραγωγοί ΗΕ, ανεξάρτητες εταιρείες που αδειοδοτούνται για να
κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν μονάδες ΗΕ,
o Οι προμηθευτές ΗΕ, δηλαδή οι μετατράπες της εγχώριας
παραγόμενης ενέργειας καθώς και οι εισαγωγείς και εξαγωγείς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο Νόμος 2773/99 συμπληρώθηκε από σειρά νομοθετημάτων σχετικά με τη
λειτουργία της αγοράς και τις διαδικασίες αδειόδοτησης των θεσμικών
παραγόντων. Οι Κώδικες Διαχείρησης και Συναλλαγών που συμπληρώνουν
και εξειδικεύουν τον Νόμο σε θέματα λειτουργίας της αγοράς
περιλαμβάνουν κανόνες λειτουργίας του Συστήματος και πρόσβασης στα
δίκτυα και τις διασυνδέσεις της χώρας, κανόνες κατανομής φορτίου στις
Μονάδες Παραγωγής, κανόνες λειτουργίας του Συστήματος προσφορών ΗΕ
στην αγορά, μετρήσεις, εκκαθαρίσεις κτλ.
Με τον Νόμο 3175/2003 συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αγορά ΗΕ
στην Ελλάδα, τροποποιώντας κάποιες διατάξεις του ν.2773/99, ρυθμίζει
κάποια θέματα που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας
Οδηγίας, όπως π.χ τον ορισμό όλων των καταναλωτών εκτός των οικιακών
ως επιλέξιμων πελατών από 1/7/2004 και κάποια ζητήματα για την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όπως, όπως η δυνατότητα
ανάθεσης στο ΑΔΜΗΕ της διεξαγωγής των διαγωνισμών για την
εγκατάσταση νέων μονάδων για την παραγωγή ΗΕ στο Σύστημα, η
απαγόρευση της συμμετοχής της ΔΕΗΣ στους διαγωνισμούς αυτούς και η
υποχρέωση της ΔΕΗ για την κατασκευή νέων μονάδων σε αντικατάσταση
υφιστάμενων πεπαλαιομένων μονάδων της.
Οι διατάξεις του ν.3175/03 περιλαμβάνουν αρκετές εξουσιοδοτήσεις για τη
θέσπιση περαιτέρω λεπτομερειακών και τεχνικών κανόνων, που θα πρέπει
να ενσωματωθούν στους Κώδικες Διαχείρησης Συστήματος και Συναλλαγών
ΗΕ. Το πρώτο τέτοιο σχέδιο διαμορφώθηκε από τη ΡΑΕ και
δημοσιοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2003.
Το Δεκέμβριο του 2005, ψηφίστηκε ο Ν.3426/2005 << Επιτάχυνση της
διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας>> με
τον οποίο εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας
54/2003. Η οδηγία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για την οργάνωση
της πρόσβασης στα δίκτυα, ρυθμίσεις για την διαχείρηση δικτύων
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μεταφοράς και του Δυκτίου διανομής από τις δραστηριότητες της
παραγωγής και προμήθειας ΗΕ.
 Όσον αφορά τον τομέα του Φ.Α έχουν σημειωθεί οι ακόλουθες εξελίξεις:
o Τον Μάρτιο του 2006 καθορίστηκαν τα τιμολόγια πρόσβασης τρίτων
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της
Ρεβυθούσας. Τα τιμολόγια αυτά βρίσκονται σε ισχύ. Επίσης
καθορίστηκε ειδική τιμολόγηση των ηλεκτροπαραγωγών μονάδων
αιχμής με στόχο την περαιτέρω εξομάλυνση του πεδίου
ανταγωνισμού των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φ.Α.
o Τον Ιανουάριο του 2007 καθορίστηκε μεταβατικά η διαδικασία
πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Συγκεκριμένα
καθορίστηκε η διαδικασία σύναψης σχετικής Σύμβασης Μεταφοράς
μεταξύ του ενδιαφερόμενου να αποκτήσει πρόσβαση στο Σύστημα
και του Διαχειριστή, καθώς και το περιεχόμενο και οι όροι των
συμβάσεων αυτών. Στις εν λόγω Συμβάσεις περιλήφθηκαν επαρκείς
όροι που υποκαθιστούν προσωρινά τον Κώδικα Διαχείρησης σε ότι
αφορά το σύστημα μεταφοράς.
o Την ίδια περίοδο καταρτίστηκε από τον Διαχειριστή κατάλογος των
προγραμματισμένων προς κατασκευή έργων ανάπτυξης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε) εταιρεία 100% θυγατρική
της ΔΕΠΑ Α.Ε στην οποία μεταβιβάστηκε η κυριότητα του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και ανατέθηκε η ευθύνη της
διαχείρησης, εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του Συστήματος αυτού
ενώ η ΔΕΠΑ Α.Ε εξακολουθεί να ασκέι μόνο εμπορικές
δραστηριότητες στην αγορά Φ.Α.
Παράλληλα με την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την
απελευθέρωση της αγοράς Φ.Α, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και στους
τομείς παραγωγής και διάθεσης. Τον Οκτώμβρη του 2007, ο ΔΕΣΦΑ
ολοκλήρωσε τις εργασίες αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Προοπτικές μέχρι το 2020
2.1 Πρόβλεψη ενεργειακής ζήτησης
Η οικονομική κρίση αποτελεί τον πιο καταλυτικό παράγοντα που επηρεάζει την
ένταση της ενεργειακής κατανάλωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ρυθμός και
η δομή της οικονομικής ανάπτυξης διαμορφώνουν σε πολλές περιπτώσεις και το
ενεργειακό μίγμα κάθε χώρας.
Η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της χώρας σε ενέργεια βασίζεται κατ’ αρχήν
στα προβλεπόμενα εθνικά δημογραφικά και μακροοικονομικά μεγέθη (όπως ο
μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π, του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών, της παραγωγής των βιομηχανικών κλάδων και τις δραστηριότητες των
ενεργειακών τομέων).
Δεδομένου του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η παρούσα εργασία, και λόγω των
αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται κατά την ανάλυση ενός πολύπλοκου τομέα της
οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας, όπως αυτός της ενέργειας, η ανάλυση για
τα στοιχεία-προβλέψεις που θα περιγραφούν παρακάτω προέρχονται με τη μέθοδο
σεναρίων. Ένα Σενάριο Αναφοράς, όπου γίνεται η υπόθεση ότι το ενεργειακό
σύστημα εξελίσσεται με βάση τις ήδη δρομολογημένες πολιτικές, και ένα <<Σενάριο
Υλοποίησης της Νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής>>, όπου περιλαμβάνει
εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος χωρίς τη χρήση λιθάνθρακα και πυρηνικών
αλλά μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν της παραγωγής από ΑΠΕ. Η ποσοτική
ανάλυση γίνεται με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων όπως το MARKAL του ΔΟΕ
και το WASP IV του IAEA.
2.1.1 Οι τιμές καυσίμων
Επιπλέον, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, επειδή τα αποθέματα των συμβατικών
καυσίμων είναι περιορισμένα που σημαίνει ότι οι τιμές τους έχουν ήδη εκτιναχθεί
στα ύψη και θα συνεχίσουν αυτή την ανοδική τάση παραμένοντας υψηλές
μακροχρόνια, οι προβλέψεις της εξέλιξης της ζήτησης είναι δύσκολη διαδικασία,
αφού είναι πολύ πιθανό κάποιος που κάνει πρόβλεψη να έχει υποβαθμίσει αυτές
τις αυξητικές τάσεις των τιμών. Ενδεικτικά παραθέτονται προβλέψεις για
μελλοντικές τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα
(γραφήματα 2.13- 2.16). *

* Τα γραφήματα 2.13-2.15 από την αμερικανική εταιρία μελετών CountryWatch, ενώ το
γράφημα 2.16 μέσος όρος διεθνών οργανισμών π.χ ΔΟΕ, OPEC και υπουργείου D.E.C.C U.K
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13 Γράφημα 2.13: Μία πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου.

14 Γράφημα 2.14: Μία πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών του φυσικού αερίου.

*35 ft3 = 1 m3
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15 Γράφημα 2.15: Μία πρόβλεψη για την εξέλιξη των τιμών του άνθρακα.
Το πετρέλαιο χωρίς αμφιβολία, είναι αυτό που ώθησε, οδήγησε και επηρέασε την
εξέλιξη του υλικού και τεχνικού πολιτισμού στον 20ο αιώνα. Οι συνεχείς
ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων στις διάφορες περιοχές του κόσμου αποτέλεσαν
μια πηγή φθηνής ενέργειας. Οι μεταφορές, η ηλεκτρική ενέργεια, η βιομηχανία, κλπ
στηρίχθηκαν στο φθηνό πετρέλαιο. Αυτή η χρυσή εποχή (από το τέλος του Πολέμου
μέχρι το 1973) του φθηνού πετρελαίου και των αποτελεσματικών αγορών ενέργειας
τελείωσε με τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979, οι οποίες είχαν ως
αποτέλεσμα την αλματώδη αύξηση της τιμής του. Από το 1,8 $ το βαρέλι, που ήταν
το 1972, έφθασε το 1979 στα 34 $ περίπου και σήμερα σταθερά πάνω από 85 $,
ενώ μέχρι το 2020 αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 $ (γράφημα 2.13 και 2.16). Οι
αυξήσεις οδήγησαν σε κλονισμό τις περισσότερες χώρες ( η Ε.Ε προσπάθησε να
αναλάβει πρωτοβουλίες για την διαχείρηση της κρίσης αλλά απέτυχε στην
υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής) που μεταφράστηκε ως έλλειμμα του ισοζυγίου
πληρωμών, μείωση κεφαλάιων επενδύσεων και τέλος παρατηρήθηκε μετακίνηση
σημαντικών κεφαλαίων σε δολλάρια στις σχετικά λίγες χώρες που παρήγαγαν
πετρέλαιο. Εκτός από τα αρνητικά αποτελέσματα από την αύξηση της τιμής του
πετρελαίου, υπήρξαν και θετικά, τα οποία αν τα δούμε μακροχρόνια οδήγησαν σε
νέες τεχνολογικές επιτεύξεις και ανακαλύψεις. Έτσι άρχισε μια διεθνής προσπάθεια
για εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς και νέες πηγές ενέργειας άρχισαν
να γίνονται οικονομικά εκμεταλλεύσιμες (όσον αφορά την Ε.Ε τα μέλη συμφώνησαν
το 1974 στην υιοθέτηση του ‘New Strategy’).
2.1.2 Ανάλυση μελλοντικής ζήτησης και ενεργειακών αναγκών της χώρας
Η κατανάλωση πετρελαίου σε όλο το κόσμο το 1970 ήταν 45,4 εκ βαρέλια την
ημέρα και σταδιακά αύξανε μέχρι που το 2011 σχεδόν διπλασιάστηκε στα 88 εκ
βαρέλια την ημέρα, περίπου και επρόκειτο να ανέλθει στα 97 εκ βαρέλια την ημέρα
το 2020. Κατά την περίοδο 2011-2020 αναμένεται ότι η ζήτηση για πετρέλαιο στις
χώρες του ΟΟΣΑ θα μειώνεται κάθε χρόνο (φτάνοντας τα επίπεδα του 2005), όμως
θα έχουμε συνολική αύξηση της ζήτησης του πετρελαίου που θα οφείλεται στην
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αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο στις αναπτυσσόμενες χώρες (κυρίως από το 87%
της Ασίας) και όχι στις αναπτυγμένες. (Πίνακας 2.10)
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16 Γράφημα 2.16: Τιμή αργού πετρελαίου, δολάρια ανά βαρέλι, (οι προβλέψεις
δημιουργήθηκαν ως ο μ.ο πολλών εκθέσεων από διεθνείς οργανισμούς)

1970
2011
2015
2020
ΟΟΣΑ
46,3
45,8
45,2
Αναπτυσσόμενες
36,6
40,8
46,3
Ευρασία
4,9
5,2
5,4
Κόσμος
45,4
87,8
91,8
96,9
10 Πίνακας 2.10: Παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο σε εκατομμύρια βαρέλια την
ημέρα, IEA 2011.
Η Παγκόσμια ενεργειακή αύξηση του πετρελαίου που αποτέλεσε την βάση των
αναπτυσσόμενων βιομηχανικών χωρών δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη χώρα μας.
Ιδίως στις μέρες μας με τις υπάρχουσες οικονομικές συγκυρίες η στροφή προς την
αναζήτηση υδρογονανθράκων στον Ελληνικό χώρο, ο οποίος όπως είναι γνωστό
καλύπτεται κατά μεγάλο ποσοστό από πετρελαιοπιθανούς σχηματισμούς, είναι
υψίστης σημασίας.
Ανάγκες της χώρας σε εισαγωγές αργού πετρελαίου μέχρι το 2020.
Αναλύοντας τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τα ενεργειακά ισοζύγια της
χώρας, που τηρεί η Γενική Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ ( και αφού
κάνουμε τις απαραίτητες μετατροπές, υπενθύμιση: 1 μετρικός τόνος=7,33 βαρέλια,
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για 360 ημέρες/έτος), καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα για τα έτη 2005 και
ύστερα:

Εισαγωγές αργού
πετρελαίου
Ποσοστό μεταβολής %
βαρέλια/ημέρα
2005
384.800
2006
409.000
6,29
2007
419.500
2,60
2008
398.600
-5,00
2009
364.600
-8,50
2010
397.000
8,80
2011
352.600
-11,2
2012
360.000
2,10
11 Πίνακας 2.11: Εισαγωγές αργού πετρελαίου βαρέλια/ημέρα και ποσοστό
μεταβολής.
Έτος

Παρατηρώντας τους πιο κάτω πίνακες 2.14 και 2.16 (σελ: 47), τους δείκτες ΑΕΠ για
τα έτη 2005-2011 και τους εκτιμηθέντες δείκτες ΑΕΠ για τα επόμενα έτη μέχρι το
2020 και υποθέτοντας ότι από το 2014 η ελληνική οικονομία θα έχει ανάπτυξη κατά
μέσο όρο περίπου 2,8% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 σε συνδυασμό με τα ποσοστά
μεταβολής των εισαγωγών του αργού πετρελαίου από τον παραπάνω πίνακα 2.11
θα δημιουργήσουμε το παρακάτω γράφημα 2.17 το οποίο θα παρουσιάζει τις
εκτιμήσεις μέχρι το 2020.
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17 Γράφημα 2.17: Εισαγωγές αργού πετρελαίου (βαρέλια/ημέρα) μέχρι το 2012 και
εκτιμήσεις μέχρι το 2020
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Σήμερα (2012) οι ανάγκες της χώρας για εισαγωγές αργού πετρελαίου είναι της
τάξης 360.000 βαρέλια την ημέρα. Το 2011 ήταν περίπου 353.000 bls/day ενώ πριν
( αν εξαιρέσουμε το έτος 2009 όπου και φάνηκαν οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης απότομα) η χώρα μας κατανάλωνε περίπου 400 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα.
Υπάρχει ύφεση που αντανακλάται και στην ζήτηση πετρελαίου, από το έτος 2014
όμως υποθέτουμε ότι θα υπάρχει μια αισιόδοξη εικόνα και η ζήτηση θα ξαναφτάσει
τα προηγούμενα επίπεδα περί 380-400 χιλιάδες bls/day. Υπάρχουν πολλοί
παράγοντες που θα επηρεάσουν στο μέλλον την ζήτηση για εισαγωγές αργού
πετρελαίου, εκτός από τις τιμές και γενικά τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας, σίγουρα η εκτιμώμενη αύξηση της χρήσης Φ.Α (κυρίως στις μεταφορές και
θέρμανση ως υποκατάστατο του πετρελαίου) θα έχει αντίστροφο αντίκτυπο στην
ζήτηση του πετρελαίου, οπότε στο παραπάνω γράφημα υποθέσαμε μια αύξηση των
εισαγωγών πέρα του 2014 κατά μέσο όρο 1,5% .
Αντίστοιχα όσον αφορά το Φ.Α, η παγκόσμια ζήτηση επηρεάστηκε από την
παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η συνολική
διεθνής ζήτηση το 2007 ήταν 3 τρις. κυβικά μέτρα (tcm) ενώ το έτος 2009 κατήλθε
κατά 3% περίπου στα 2.91 (tcm). Τα επόμενα χρόνια 2010-2015 και με την υπόθεση
ότι το οικονομικό κλίμα θα έχει αντιστραφεί και ότι η παγκόσμια οικονομία
επανήλθε σε ρυθμούς ανάπτυξης, από μεριάς παγκόσμιας ζήτησης Φ.Α το έτος
2015 θα φτάσει τα 3,5 (tcm) που μεταφράζεται σε 2,8% ετήσια αύξηση. Τέλος, το
έτος 2020 αναμένεται να φτάσει ξεπεράσει τα 3,5 (tcm) φτάνοντας μέχρι και τα 4
(tcm) στο καλύτερο σενάριο του ΔΟΕ (γράφημα 2.18).

18 Γράφημα 2.18: Παγκόσμια ζήτηση Φ.Α και εκτίμηση μέχρι το 2035, ΔΟΕ 2011
Όσον αφορά την Ελλάδα από το κεφάλαιο 1, γράφημα 1.7, φαίνεται ότι η
κατανάλωση Φ.Α έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και παρά την μείωση
για τα έτη 2009-2010 το 2011 αυξήθηκε 25% σε σχέση με το 2010 φθάνοντας τα 4,6
δις κυβικά πόδια (η νέα αύξηση οφείλεται κυρίως στις καινούργιες μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής που μπήκαν μέσα στο 2011 σε λειτουργία). Η αγορά Φ.Α
εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας (η επιβεβαίωση τους
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ωστόσο θα εξαρτηθεί από τη συνολικότερη πορεία της οικονομίας και από τους
ρυθμούς ανάπτυξης που θα σημειωθούν). Με βάση τα σενάρια που έχει
επεξεργαστεί η ΔΕΠΑ (και ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης) το 2020 η
χώρα μας θα χρειαστεί για κατανάλωση Φ.Α περίπου 5,4-6,9 δις κυβικά πόδια.
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12 Πίνακας 2.12: Το ενεργειακό ισοζύγιο στα διάφορα σενάρια ΜΕΣ 2008 και 2009,
Σ.Ε.Ε.Σ.
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Ενεργειακό Ισοζύγιο, Σενάριο Αναφοράς 2020
Βιοκαύσιμα
4%

Ηλιακοί
θερμοσύφωνες
1%
Βιομάζα
5%
Ηλεκτρισμός
20%

πετρέλαιο
62%
Φ.Α
8%

5 Σχήμα 2.5: Ενεργειακό ισοζύγιο στο σενάριο αναφοράς για το 2020.
Από τον παραπάνω πίνακα (2.12) είναι προφανής ότι οι διαφορές των προβλέψεων,
πριν και μετά την οικονομική κρίση, είναι σημαντικές. Η οικονομική κρίση έχει
επηρεάσει και θα συνεχίζει να επηρεάζει την ζήτηση ενεργειακών προϊόντων με
αποτέλεσμα το 2020 να υπάρχει μείωση της τάξης του 15% ή -4.520 Ktoe στο
ενεργειακό ισοζύγιο σε σχέση με προηγούμενη πρόβλεψη. Πιο συγκεκριμένα η
πρόβλεψη της ζήτηση ηλεκτρισμού στο σενάριο αναφοράς του ΜΕΣ το 2008 ήταν σε
ενέργεια 87.870 GWh ενώ του ΜΕΣ το 2009 ήταν σε ενέργεια 74.094 GWh. Εδώ
είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και τα σενάρια αναμενόμενης εξέλιξης για την
ηλεκτροπαραγωγή τόσο της ΔΕΗ Α.Ε όσο και του ΔΕΣΜΗΕ δίνουν μια ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από τις 80.000 GWh. Στα σενάρια αυτά θα πρέπει να
συνυπολογίσουμε την ανάγκη περαιτέρω εξοικονόμησης, κάτι που επιβάλλεται πια
από την νέα κοινοτική νομοθεσία.
Όσον αφορά το Φ.Α. η πρόβλεψη για την εξέλιξη της ζήτησης του αποτυπώνεται στο
παρακάτω διάγραμμα:

19 Γράφημα 2.19: Εξέλιξη ζήτησης Φ.Α στα σενάρια του ΣΕΕΣ.
45

Φαίνεται η ραγδαία μεταβολή της διείσδυσης του Φ.Α στην ηλεκτροπαραγωγή την
περίοδο 2011-2014 (λόγω της αντικατάστασης των μονάδων που χρησιμοποιούν
στερεά καύσιμα, πίνακας 1.5 κεφ.1 σελ 21). Όσον αφορά τις λοιπές χρήσεις του Φ.Α
παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης στο Επιθυμητό Σενάριο
Εξοικονόμησης δεδομένου ότι σε αυτό το σενάριο έχει θεωρηθεί μεγάλη
εξοικονόμηση των πετρελαϊκών προϊόντων και συνεπώς μέρος της ζήτησης των
προϊόντων αυτών υποκαθίσταται από τη ζήτηση Φ.Α. Οι τομείς που προβλέπεται να
παρουσιάσουν τη συμπεριφορά αυτή είναι κυρίως ο οικιακός και ο τριτογενής,
όπου η χρήση πετρελαίου για τις ανάγκες θέρμανσης θα αντικατασταθεί μερικώς
από τη χρήση Φ.Α.

Σημεία εισόδου
Σιδηρόκαστρο
Κήποι
Αγία τριάδα
Σύνολο

Θεωρητική δυναμικότητα
εισαγωγής Φ.Α στο
ΕΣΜΦΑ
5,2
6,7
4,6
16,5

Εκτιμώμενη δυναμικότητα
μεταφοράς Φ.Α προς το
ΕΣΜΦΑ
3,8
3,0
4,6
11,4

13 Πίνακας 2.13: Δυναμικότητα μεταφοράς Φ.Α στα σημεία εισόδου του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α (δις κυβικά μέτρα)

Παράδειγμα εκτίμησης ζήτησης Φ.Α στην ηλεκτροπαραγωγή
Σύμφωνα με την ‘Μελέτη Ανάπτυξης’ του ΔΕΣΦΑ τον Ιούλιο του 2012 (στα πλαίσια
εκτίμησης της ζήτησης Φ.Α στην ηλεκτροπαραγωγή που θα παρουσιαστεί
παρακάτω), έπρεπε να εκτιμήσει πρώτα την συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
για την επόμενη δεκαετία. Η ανάλυση είχε ως εξής:
Προχώρησε στην στατιστική επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα της ετήσιας μεταβολής αυτής την περίοδο 20032011 και χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη μεταβολή του ΑΕΠ για το ίδιο χρονικό
διάστημα εκτίμησε τον Συντελεστή Επίδρασης της μεταβολής του ΑΕΠ στην
μεταβολή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (πίνακας 2.14)
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Έτος

ΑΕΠ
ΑΕΠ ετήσια
(σταθ.τιμές) μεταβολή
IMF, M€
% (α)

Ζήτηση Ηλ.
Ενέργειας
(GWh)
ΔΕΣΜΗΕ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

155.615
162.115
166.115
174.696
182.172
184.035
179.730
171.905
163.310

49.732
51.225
52.880
53.990
55.690
56.310
53.490
53.545
52.915

5,94
4,37
2,28
5,17
4,28
1,02
-2,34
-4,35
-5,00

Ζήτηση Ηλ.
Ενέργειας
ετήσια
μεταβολή
% (β)

Ελαστικότητα
(β) ως προς
(α)

3,00
3,23
2,10
3,15
1,11
-5,01
0,10
-1,18

0,69
1,42
0,41
0,74
1,09
2,14
-0,02
0,24

14 Πίνακας 2.14: Εκτίμηση Ελαστικότητας περιόδου 2003-2011.
Από τα ιστορικά στοιχεία εκτιμήθηκαν δύο τύποι Συντελεστών Επίδρασης:
1. ο πρώτος προκύπτει ως ο μέσος όρος των Συντελεστών Επίδρασης της
περιόδου 2003-2008 και αντιστοιχεί στον Συντελεστή Επίδρασης περιόδου
ανάπτυξης και
2. ο δεύτερος προκύπτει ως ο μέσος όρος των Συντελεστών Επίδρασης της
περιόδου 2010-2011 και αντιστοιχεί στον Συντελεστή Επίδρασης περιόδου
ύφεσης . Το 2009 δεν έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό του μ.ο γιατί η
μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται πολύ υψηλή (απότομη
μείωση) και μη αντιπροσωπευτική για τα επόμενα έτη.
Συντελεστής Επίδρασης περιόδου ανάπτυξης (μ.ο ελαστικότητας 2003-2008)
0,87
Συντελεστής Επίδρασης περιόδου ύφεσης
0,11
15 Πίνακας 2.15: Συντελεστές Επίδρασης περιόδων ανάπτυξης και ύφεσης.
Για τα έτη 2013 – 2020, εκτιμήθηκε η μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε
έτος με βάση τους προαναφερόμενους συντελεστές επίδρασης και τις εκτιμήσεις
για τη μεταβολή του ΑΕΠ για την περίοδο 2013-2020, (όπως αυτές δημοσιεύονται
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι στην παρακάτω ανάλυση δεν
συνεκτιμήθηκε ο παράγοντας εξέλιξης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.)
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Μεταβολές ΑΕΠ
Ζήτηση
Εκτίμηση ζήτησης
(σταθερές τιμές) %,
Ηλ.Ενέργειας,
Ηλ. Ενέργειας GWh
IMF
ετήσια μεταβολή %
-1,3
-0,14
52545,7
1,5
1,30
53229,1
2,3
1,99
54290,4
3,0
2,60
55702,5
3,3
2,86
57294,1
3,3
2,86
58931,3
3,3
2,86
60615,3
3,3
2,86
62347,3

Έτος
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

16 Πίνακας 2.16: Εκτίμηση Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Όσον αφορά το Φ.Α, αν συνεχίσουμε την ίδια μέθοδο ανάλυσης πρόβλεψης που
έγινε παραπάνω για την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας που έκανε το ΔΕΣΦΑ το 2012
για την εκτίμηση της ζήτησης του Φ.Α. για την επόμενη δεκαετία έχουμε:
Από τον πίνακα 2.16 σε συνδυασμό με κάποιες συγκεκριμένες παραδοχές [ (α)
υπολογισμός ποσοστού συμμετοχής φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και (β) υπολογισμός βαθμού απόδοσης μετατροπής των MWh ηλεκτρικής
ενέργειας σε MWh φυσικού αερίου] υπολογίζοντα οι όγκοι Φ.Α για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας για το 2013-2020 (πίνακας 2.17)
(α) ποσοστό συμμετοχής Φ.Α στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
Ζήτηση

2013

2014

Φ.Α GWh

14.692,61 14.577,19 16.005,55 17.970,00 17.280,76 17.875,25 17.126,50 16.822,44

Συνολική

52.545,73 53.229,05 54.290,43 55.702,45 57.294,14 58.931,31 60.615,26 62.347,33

% Φ.Α,
(ΔΕΣΦΑ)

27,96%

27,39%

2015

2016

29,48%

32,26%

2017

30,16%

2018

30,33%

2019

28,25%

17 Πίνακας 2.17: Εξέλιξη ποσοστού φυσικού αερίου και τελική ζήτηση Φ.Α. στην
Η/Π.
(β) Ο μέσος βαθμός απόδοσης των υφιστάμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
προκύπτει από τον λόγο (GWhel / GWhφ.α ) και ισούται με 0,4414 ή 44,14%.
Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για το 2011 η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α ήταν ίση με 14.850,6 GWhel. ενώ για το ίδιο έτος η
κατανάλωση Φ.Α για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα
δημοσιευμένα στοιχεία στον ιστότοπο του ΔΕΣΦΑ, ήταν ίση με 33.899 GWhφ.α.
Αυτό για το έτος 2013 (μόνο) γιατί από το 2014 όπου θα έχουν τεθεί σε εμπορική
λειτουργία οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με Φ.Α στο Αλιβέρι και Μεγαλόπολη
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2020

26,98%

στον υπολογισμό για τον συντελεστή απόδοσης για τις μονάδες αυτές πρέπει να
συνυπολογιστεί και ο βαθμός απόδοσης των προαναφερθεισών μονάδων.
Καταλήγοντας έτσι στον παρακάτω πίνακα 2.18 όπου παρουσιάζεται η εξέλιξη
ζήτησης Φ.Α για Η/Π για την περίοδο 2013-2020 (από ‘Μελέτη Ανάπτυξης’ ΔΕΣΦΑ,
2012).

ΖΗΤΗΣΗ
Φ.Α
mNm3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.982,65

2.860,06

3.140,31

3.525,73

3.390,51

3.507,14

3.360,24

3.300,58

18 Πίνακας 2.18: Εξέλιξη Ζήτησης Φ.Α. για Η/Π για την περίοδο 2013-2020.

2.1.3 Τρόποι κάλυψης αναγκών
Οι πρωτογενείς πηγές που προσφέρονται για τη δημιουργία της απαιτούμενης
προσφοράς είναι τα στερεά καύσιμα και ειδικότερα ο λιγνίτης και ο λιθάνθρακας,
το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το υδροδυναμικό, οι ΑΠΕ, η βιομάζα και η πυρηνική
ενέργεια. Για κάθε μια από τις παραπάνω πρωτογενείς πηγές εξετάζονται οι
προσφερόμενες δυνατότητες από τη σκοπιά της διαθεσιμότητας, της
προσβασιμότητας και της αποδεκτικότητας. Η τελευταία σε πολλές περιπτώσεις
αναδεικνύεται σε αποφασιστικό παράγοντα και δεν είναι τυχαίο ότι Έκθεση του
ΔΟΕ για την Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η χώρα μας πάσχει από μια υψηλού βαθμού
αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες και από διοικητικούς φραγμούς για τη
δημιουργία νέων ενεργειακών υποδομών.
Εγχώριες πηγές
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ο λιγνίτης ενισχυόμενος από το υδραυλικό
δυναμικό της χώρας, τις ΑΠΕ και από την εξοικονόμηση ενέργειας (και ίσως στο
μέλλον από τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες) αποτελούν τις εγχώριες πηγές, οι
οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ένα ποσοστό της ενεργειακής
ζήτησης και σχεδόν το μεγαλύτερο στην ηλεκτροπαραγωγή.
Όσον αφορά την ηλεκτροπαραγωγή η αναζήτηση του βέλτιστου μείγματος
καυσίμων πρέπει να εξυπηρετεί μακροχρόνια τον ενεργειακό εκείνο σχεδιασμό,
που καλύπτει τους παρακάτω στόχους:
 Να διασφαλίζει αξιόπιστη και με ασφάλεια προσφορά ενέργειας, η οποία να
καλύπτει τις ηλεκτρικές ανάγκες της χώρας για ανάπτυξη.
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 Να παρέχει προστασία στο περιβάλλον και ιδιαίτερα από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και από άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 Να υποστηρίζει τον οικονομικό ανταγωνισμό, ώστε να δημιουργούνται
θετικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
Επειδή η χώρα μας δε διαθέτει σε επαρκείς ποσότητες το ιδανικό εκείνο καύσιμο,
που πληροί τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει
το συνδυασμό εκείνο από τα διαθέσιμα καύσιμα, που θα ικανοποιήσει εγγύτερα τις
προϋποθέσεις αυτές με στόχο το έτος αναφοράς 2020 να διαθέτει στο
διασυνδεδεμένο σύστημα ισχύ μεν 21.500 MW έναντι 11.021 MW σήμερα από τα
οποία το 53% είναι λιγνιτική, ενέργεια δε 81.000 GWh έναντι 56.000 GWh
(εκτιμήσεις ΣΕΕΣ και ΔΕΗ Α.Ε). Απαιτούνται δηλαδή περίπου 10.000 πρόσθετα MW
και 24.500 GWh μέχρι το 2020. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο.
Ο λιγνίτης μπορεί να συνεχίσει να παραμένει στο προσκήνιο μέχρι βαθμιαίας
εξαντλήσεως των αποθεμάτων, που χρονικά με τα σημερινά δεδομένα των
εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων και κατανάλωσης τοποθετείται περί το 2050, όπου
θα σβήσει και ο τελευταίος λιγνιτικός ΑΗΣ. Το ερώτημα που πρέπει να
απαντήσουμε συνίσταται από δύο σκέλη: το πρώτο αφορά στις υφιστάμενες
δυνατότητες των λιγνιτικών αποθεμάτων να αντικαταστήσουν την ισχύ των
αποσυρόμενων αντίστοιχων μονάδων λόγο παλαιότητας κ.τ.λ ( στην περίπτωση
αυτή θα υπάρξει και όφελος ρύπων) και το δεύτερο σκέλος αφορά τις δυνατότητες
που έχουν τα λιγνιτικά αποθέματα να καλύψουν με νέες μονάδες μέρος του
αναμενόμενου ενεργειακού ελλείμματος μέχρι το 2020 (πίνακες 1.5 σελ. 21 και
πίνακας 2.21 σελ. 54). Και για τις δύο απαντήσεις το ζητούμενο λιγνιτικό απόθεμα
πρέπει να πληροί τις επόμενες προδιαγραφές ώστε να θεωρηθεί οικονομικά
εκμεταλλεύσιμο:
Σχέση εκμεταλλεύσεως μέχρι 10:1 m3/t, Κ.Θ.Δ μεγαλύτερη των 1.000 kcal/kg,
ελάχιστο λιγνιτικό απόθεμα 100 εκ. τ., ώστε να μπορεί να στηρίζει για 25 χρόνια μια
μονάδα ΑΗΣ ισχύος 300 MW.
Συμπεραίνοντας, τα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας είναι ικανά να καλύψουν
οριακά τις αποσυρόμενες κοστοβαρείς και παλαιές ρυπογόνες λιγνιτικές μονάδες
με σύγχρονους σταθμούς υψηλού βαθμού αποδόσεως και μικρότερης παροχής
προς την ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου (950 kg/MWh έναντι 1.200 kg/MWh
σήμερα), όχι όμως και το έλλειμμα που θα προέλθει από την προβλεπόμενη αύξηση
της ζητούμενης ισχύος και ενέργειας μέχρι το 2020 και παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα 2.19:
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Πηγή
ηλεκτρικής
ενέργειας
Πετρέλαιο
Λιγνίτης
Φ.Α
Υδροηλεκτρικά
Αιολικά
Λοιπές ΑΠΕ
Σύνολο
Ζήτηση
Έλλειμμα
2007

Ισχύς MW

% Ισχύος

Ενέργεια GWh

% Ενέργειας

0
5100
4750
3300
5500
1200
19850
21500
1650
11021

0
23,7
22,1
15,4
25,6
5,6
92,4
100%
7,6%

0
30600
23500
4000
13700
1300
73100
81000
7900
56500

0
37,8
32,1
5,0
16,9
1,6
93,4
100%
6,6%

19 Πίνακας 2.19: Προβλέψεις έτους 2020 στη ζήτηση ηλεκτρισμού.
Το έλλειμμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι χρησιμοποιήσαμε ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας τις τάξεως 81000 GWh, στοιχεία πριν την κρίση. Αντίστοιχα
στο σενάριο αναφοράς του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού-2009 (πίνακας
2.12) που προβλέπει 74094 GWh, θα έχουμε πάλι έλλειμμα (οριακό). Μόνο στο
καλύτερο σενάριο-εξοικονόμησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι
67660 GWh θα μπορεί ο λιγνίτης να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης (και στο
σενάριο του ΔΕΣΦΑ (2012) από πίνακα 2.16 62,3 GWh).
Όσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή το 2020 στα
διάφορα (παραπάνω) σενάρια φθάνει στο επίπεδο του 30% και επιτυγχάνεται με
τον συνδυασμό των μεγάλων υδροηλεκτρικών ισχύος 3700 MW (ενώ σε πιο
πρόσφατες μελέτες μπορεί να φτάσουν τα 4300 MW σε ισχύ όπως δείξαμε
παραπάνω πίνακας 1.7 σελ:26) και ενός μείγματος τεχνολογιών, όπου στα ίδια
σενάρια τα Αιολικά πάρκα είναι 5500 MW (7500 MW όπως δείξαμε στον πίνακα
1.7) στο διασυνδεδεμένο σύστημα, 800 MW στο νησιωτικό σύστημα, τα μικρά
υδροηλεκτρικά είναι 200 MW (350 MW πίνακας 1.7), τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα
είναι 600 MW στο διασυνδεδεμένο και 200 MW στο νησιωτικό (σύνολο 2200 MW
πίνακας 1.7). Από τον πίνακα 1.7 του κεφαλαίου 1, είναι προφανές ότι η
προβλεπόμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι σημαντική. Για το 2020 η επιδιωκόμενη
εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ δείχνει υψηλούς βαθμούς ανάπτυξης κυρίως στα
χερσαία αιολικά και τα ΦΒ, και, σε χαμηλότερα επίπεδα, στην εισαγωγή των
συγκεντρωτικών ηλιοθερμικών τεχνολογιών και της γεωθερμίας. Η επιδιοκώμενη
συνολική εγκατεστημένη ισχύς των 15.000 MW το 2020 φαίνεται να καλύπτει
επαρκώς την επιδιωκόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στην Η/Π κατά 40% το 2020 (15.000
MW εγκατεστημένης ισχύς=5000 MW παραγόμενη).
Προκειμένου να έχει επιτυχία η συνολική επενδυτική προσπάθεια και η ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών, παρουσιάζονται ενδεικτικοί στόχοι για τη συμμετοχή των τριών
συνιστωσών χρησιμοποίησης των ΑΠΕ. (ηλεκτροπαραγωγή-θέρμανση/ψύξημεταφορές)
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6 Σχήμα 2.6: Συμμετοχή των ενεργειακών ροών ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας
σύμφωνα με το σενάριο αναφοράς ΣΕΕΣ για το έτος 2020.

Εισαγωγές
Από το σχήμα 2.5 σελ. 45 φαίνεται ότι το 70% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας
το έτος 2020 που θα χρειαστούμε, θα το καλύψουμε από πετρέλαιο (62%) και Φ.Α
(8%). Αυτό το ποσοστό καλούμαστε να το εισάγουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες
μας.
 Όσον αφορά την προμήθεια Φ.Α στην Ελλάδα μέχρι σήμερα μοναδικός
προμηθευτής παραμένει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου με τρεις
μακροχρόνιες συμβάσεις από το εξωτερικό που λήγουν μεταξύ 2016-2022
(πίνακας 2.20)
Αντισυμβαλλόμενος
Χώρα
Ποσότητα bcm
Διάρκεια
Botas
Τουρκία
0,45-0,75
2022
Sonatrac
Αλγερία
0,7
2021
Gazprom
Ρωσία
2,8
2016
Σύνολο
3,95-4,25
20 Πίνακας 2.20: Υπάρχοντα δεσμευτικά συμβόλαια για την παροχή Φ.Α
 Όσον αφορά το πετρέλαιο η χώρα μας καταναλώνει περίπου 400 χιλιάδες
βαρέλια την ημέρα τα τελευταία χρόνια (εκτός της τρέχουσας περιόδου
ύφεσης που οι ανάγκες μας έφτασαν τα λίγο πάνω από τις 350 χιλιάδες
βαρέλια την ημέρα γράφημα 2.17 σελ. 48). Η Ελλάδα προμηθεύεται
σημαντικό ποσοστό των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο από το Ιράν.
Μεταξύ 2000 και 2007, οι εισαγωγές πετρελαίου της Ελλάδος από το Ιράν
κάλυπταν σταθερά ποσοστό ανώτερο του 95% του συνόλου των ελληνικών
εισαγωγών από τη χώρα. Κατά την περίοδο αυτή, το Ιράν βρισκόταν σταθερά
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μεταξύ των τριών κυριότερων προμηθευτών της Ελλάδας, με μερίδιο που
κυμάνθηκε μεταξύ του 13% και 37% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών
αργού, τα δύο τελευταία έτη μάλιστα, το Ιράν είναι ο υπ’ αριθμόν ένα
προμηθευτής αργού πετρελαίου της Ελλάδας λόγω καλύτερων όρων
προμήθειας (πίστωσης). Άλλοι σημαντικοί προμηθευτές της Ελλάδας είναι η
Ρωσία, η Λιβύη και η Σαουδική Αραβία.
Το μερίδιο του Ιράν στις προμήθειες των ΕΛΠΕ φθάνει στο 20-22% και έχει
αυξηθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης στη
χώρα. Μετά όμως την επιβολή της 1ης Ιουλίου του εμπάργκο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πετρέλαιο του Ιράν με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα της
Τεχεράνης, η Ελλάδα κλήθηκε να αναζητήσει άμεσα εναλλακτικές πηγές για
τον εφοδιασμό της σε πετρέλαιο. Σε τέτοιου είδους ζητήματα ίσως
συνεισφέρουν στο (άμεσο) μέλλον και οι έρευνες για αναζήτηση
υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο, που θα αναλυθούν στα επόμενα
κεφάλαια.

2.2 Πώληση της ΔΕΗ
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που κυκλοφορούν στον ημερήσιο τύπο και τα
κανάλια της τηλεόρασης έως το τέλος του Ιανουαρίου/2013 θα προκύψει το τελικό
μοντέλο πώλησης της ΔΕΗ Α.Ε. Κατά το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει η
κυβέρνηση για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ είναι σε πρώτη φάση η δημιουργία
μιας ‘μικρής ΔΕΗ’ στην οποία θα περάσει το 20-30% των ορυχείων, των μονάδων
και των υπηρεσιών της σημερινής Επιχείρησης, μαζί με τα τμήματα του προσωπικού
των εργαζομένων προκειμένου εν συνεχεία να πωληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου). Ο αγοραστής της ‘μικρής ΔΕΗ’
έχοντας στα χέρια του το ίδιο φθηνό μίγμα καυσίμων θα μπορεί να ανταγωνιστεί
επί ίσοις όροις τη Δημόσια Επιχείρηση.
Επίσης η κυβέρνηση εξετάζει την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή πακέτο 17% των
μετοχών της ΔΕΗ μαζί με το μάνατζμεντ. Έτσι το ποσοστό του Δημοσίου θα μειωθεί
στο 34% διατηρώντας ωστόσο την καταστατική μειοψηφία ώστε να μπορεί να έχει
λόγο σε κρίσιμες αποφάσεις. Λέγεται ότι η πρώτη φάση πώλησης της μικρή ΔΕΗ
αντιγράφει το ιταλικό μοντέλο αποκρατικοποίησης της ENEL το 2000 και τα
αναμενόμενα έσοδα ανέρχονται σε 1 δις ευρώ.
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2.2.1 Νέες λιγνιτικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυο
Από τη ΔΕΗ Α.Ε
Νέα μονάδα
Εγκατεστημένη ισχύς
Προβλεπόμενο έτος
(MW)
λειτουργίας
Φλώρινα 2 (Μελίτη 2)
450
2012
Πτολεμαΐδας 5
450
2013-2014
Πτολεμαΐδας 6*
400
2016
Σύνολο
1300
Από άλλες εταιρείες
Ελασσόνα 1**
330
2015
Ελασσόνα 2**
330
2016
Σύνολο
660
21 Πίνακας 2.21: Νέες λιγνιτικές μονάδες που προβλέπετε να τεθούν σε λειτουργία
μέχρι το 2020.
*Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται στην περιοχή
**Διάφοροι παράγοντες μπορεί να αναστείλουν την προώθηση της κατασκευής των δύο αυτών

Σύμφωνα και με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (Νοέμβριος/2012):
 Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φ.Α, καθαρής
ισχύος 417 MW και συμβατικού τιμήματος 219,2 εκ ευρώ στις 10/8/2012.
 Μονάδα V ΑΗΣ Μεγαλόπολης, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φ.Α,
καθαρής ισχύος 811 MW και συμβατικού τιμήματος 499,5 εκ. ευρώ το
φθινόπωρο του 2013.
 Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο λιγνίτη, καθαρή ισχύος 616 MW
και συμβατικού τιμήματος 1.394,63 εκ ευρώ (πολύ αμφίβολη).
 Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ισχύος 157 MW και συμβατικού
τιμήματος 281,75 εκ ευρώ.
Ο παραπάνω πίνακας 2.21 σε συνδυσμό με τον 1.5 σελ 21 παρουσιάζουν τις
καινούργιες μονάδες που προβλέπετε να ενταχθούν και να καλύψουν το κενό απο
αυτές που έχουν σταματήσει η ενδέχετε να κλείσουν τα επόμενα χρόνια.

2.3 Πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της ενεργειακής
πολιτικής κάθε χώρας αφού θεωρείται ως μια από τις πλέον αξιόλογες εγχώριες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την Ελλάδα η εξοικονόμηση ενέργειας έχει
ιδιαίτερη σημασία αφού η χώρα μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
εισαγωγές πετρελαιοειδών και Φ.Α το κόστος των οποίων είναι δυσβάστακτο και
επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο πληρωμών. Είναι φανερό ότι για κάθε ποσότητα
ενέργειας που καταφέρνουμε να εξοικονομήσουμε, θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση
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στις εισαγωγές μας, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για την οικονομία
του τόπου, όσο και για το περιβάλλον.
Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα είναι σημαντικές στα:
 κτίρια
 μέσα μεταφοράς
 στην παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και
 στην υιοθέτηση νέων μεθόδων, νέων υλικών και νέας τεχνολογίας.
Το σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στην προσπάθεια για εξεύρεση
τρόπων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσουν την
ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια, χωρίς να
επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
μείωση της ζήτησης ενέργειας και συνεπώς μείωση της κατανάλωσης καυσίμων. Για
να εξοικονομηθεί όμως ενέργεια θα πρέπει καταρχάς να γίνει κατανοητή η σημασία
της εν λόγο έννοιας και να καλλιεργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση στους χρήστες
της.
Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια στην
προσπάθεια εναρμόνισης της με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
πολιτική και πιο συγκεκριμένα με το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο στόχων του
20-20-20 της ΕΕ για το 2020. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην
εξοικονόμηση ενέργειας αφού τίθεται ο δεσμευτικός στόχος των χωρών-μελών για
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020, αλλά το
σημαντικότερο όλων είναι η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, κρίσιμης
παραμέτρου για την επίτευξη των υπολοίπων στόχων που έχουν τεθεί για το 2020,
δηλαδή τόσο για τη διείσδυση 20% ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση και όσο για τη
μείωση 20% των εκπομπών CO2.
Η επίτευξη του στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 20%, απαιτεί την
υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικών και την προώθηση οικονομικά
αποδοτικών μέτρων για την αποτελεσματική εκμετάλλευση του διαθέσιμου
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Αναμφίβολα, σε αυτό θα συνεισφέρει η
εφαρμογή του Ν.3855/2010 <<Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες Διατάξεις>>, ο οποίος
εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ και αναμένεται να
συμβάλλει στη συντονισμένη προώθηση πολιτικών και μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στην τελική χρήση οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον
έως 16,41TWh το 2016 εκπληρώνοντας επομένως τον εθνικό μας στόχο για
εξοικονόμηση ενέργειας ίση με ποσοστό 9% της μέσης ετήσιας τελικής ενεργειακής
κατανάλωσης. Επίσης, ο Ν.3661/2008 <<Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις>> εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με
την Οδηγία 2002/91/ΕΚ και επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενεργειακή απόδοση
του κτιριακού τομέα με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.
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Τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση των μέτρων επίτευξης
εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για όλη την εθνική οικονομία.
Ενδεικτικά μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι η εφαρμογή τους θα συμβάλλει
στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από
εισαγόμενα καύσιμα, στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της προώθησης νέων
τεχνολογιών, στην αύξηση της απασχόλησης και στην τόνωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δίνοντας
λύση σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης αναμένεται
να επηρεάσουν είτε άμεσα είτε και έμμεσα τον ενεργειακό τομέα μέσω των
δυσκολιών στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας
απειλώντας μέχρι και την αναστολή ήδη δρομολογημένων έργων και ως εκ τούτου
θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ροών ώστε να
μειώνονται οι καθυστερήσεις ή ακόμη και οι ματαιώσεις έργων με υψηλά
πολλαπλασιαστικά οφέλη αναφορικά με την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Επομένως, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η εξοικονόμηση
ενέργειας αποτελούν πλέον σημαντική παράμετρο στην ενεργειακή πολιτική της
χώρας τόσο σε θεωρητικό επίπεδο με τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού
πλαισίου όσο και σε ρεαλιστικό επίπεδο με τη διαφαινόμενη αύξηση της
εξοικονομούμενης ενέργειας. Οι προοπτικές μπορούν να χαρακτηριστούν ως
ιδιαίτερα ευοίωνες διότι το δυναμικό εξοικονόμησης είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Επιπλέον οι δυνατότητες αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ελλάδα
είναι μεγάλες γιατί η κατανάλωση ενέργειας στον τόπο μας βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στα συμβατικά καύσιμα και γιατί οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι
σε μεγάλο βαθμό τεχνολογίες χαμηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Ειδικότερα
κάποιοι από τους τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ενεργοβόροι είναι
εφικτό με τις κατάλληλες επεμβάσεις να οδηγήσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα
εξοικονόμησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, ο οικιακός είναι
ένας τομέας με πολύ υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης, ο οποίος κατανάλωσε το 24%
της συνολικής τελικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2009. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
πλειονότητα των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν το 1980, με αποτέλεσμα να μην
έχει εφαρμοστεί κατά την κατασκευή τους ο Κανονισμός Θερμομόνωσης με
συνέπεια το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας να είναι πολύ υψηλό. Επομένως, με
αξιοποίηση και ορθολογική χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, είναι εφικτή η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συγκεκριμένων κτιρίων οδηγώντας σε
σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Ένας άλλος τομέας ο οποίος παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό για εξοικονόμηση
ενέργειας είναι αυτός των μεταφορών, αφού το 2009 κατανάλωσε το 45% της
συνολικής τελικής ενέργειας. Η συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση στον τομέα
των μεταφορών (μέχρι και το 2010 παρουσιάζεται να είναι ο τομέας που πλήττεται
συγκριτικά στο μεγαλύτερο βαθμό από την οικονομική ύφεση και την αύξηση των
τιμών των καυσίμων κίνησης), τον καθιστά ως τον τομέα στον οποίο θα πρέπει να
επικεντρωθούν αρκετές από τις δράσεις της ενεργειακής πολιτικής. Τα
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χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ενεργειακή ζήτηση στις μεταφορές
εντείνουν την ανάγκη για αποδοτικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της ενεργειακής
πολιτικής. Με αυτό τον τρόπο η μετακίνηση του κοινού μπορεί να συνδεθεί και να
συνδυαστεί με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και εναλλακτικών τρόπων
μετακίνησης. Αντίστοιχη, μελέτη και πρόνοια πρέπει να ληφθεί για τη μεταφορά
αγαθών, όπου και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με γνώμονα τη λειτουργία
τοπικών/περιφερειακών κέντρων διανομής και με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργία
των εφοδιαστικών αλυσίδων.
Ο βιομηχανικός τομέας είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικός όσον αφορά την
οικονομική ώθηση αλλά και για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς
παρουσιάζει σημαντικές ενεργειακές καταναλώσεις. Ωστόσο, ο ιδιαίτερα
ενεργοβόρος βιομηχανικός τομέας ο οποίος εμπίπτει στο σύστημα εμπορίας ρύπων,
έχει ήδη δραστηριοποιηθεί προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, ενώ η
συνέχιση του μηχανισμού στην πλήρη ανάπτυξή του όπως και προβλέπεται,
αναμένεται μεσοπρόθεσμα να διασφαλίσει τη συνεχή ενεργειακή βελτίωση των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν σε αυτόν.
Επιτυχείς μηχανισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες, με
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, και θα μπορούσαν να
συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυξημένης ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο
των επιμέρους βιομηχανικών τομέων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εξεταστεί και να
προωθηθεί η εφαρμογή μηχανισμών λειτουργίας της αγοράς και μακροπρόθεσμων
εθελοντικών συμφωνιών ώστε να αξιοποιηθεί περαιτέρω το δυναμικό για
εξοικονόμηση ενέργειας. Συνδυαστική εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακών
ελέγχων και ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας θα μπορούσε να
κινητοποιήσει περαιτέρω το βιομηχανικό τομέα. Στον τομέα της βιομηχανίας, η
εξοικονόμηση οφείλεται στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στη
μείωση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας και στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού
και θερμότητας, ενώ ο βιομηχανικός τομέας εμφανίζει και την ιδιαιτερότητα ότι οι
διαφαινόμενες υψηλές τιμές ενέργειας και καυσίμων αναμένεται να αποτελέσουν
κίνητρο για την υιοθέτηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη μείωση
του λειτουργικού κόστους.
Τέλος, ο δημόσιος τομέας επίσης χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή
κατανάλωση, αφού οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες δημοσίων κτιρίων ξεπερνούν τα
450 εκατ. Ευρώ. Επομένως, ο δημόσιος τομέας είναι πολύ σημαντικό να προβεί σε
επιδεικτικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για να μειώσει το
λειτουργικό του κόστος όσο να αποτελέσει παράδειγμα για την περαιτέρω
ανάπτυξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από όλους τους φορείς της αγοράς.
Με σκοπό τόσο την υιοθέτηση της Πράσινης Βίβλου για την Ενεργειακή Απόδοση
που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και για την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης στο σημαντικό ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας, κατά τα έτη
2005-2010 στη χώρα μας:
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 Διανεμήθηκαν τόσο κατά το 2006 όσο και την άνοιξη του 2007, έντυπα σε
κεντρικά σημεία της χώρας, σχετικά με τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
τόσο στον οικιακό τομέα όσο και στις μεταφορές( ΔΕΗ και ΚΑΠΕ με το
συντονισμό του υπουργείου Ανάπτυξης)
 Εκδόθηκε το Μάιο του 2005, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε όλα τα κτήρια
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή είχε
ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευστάθειας του Συστήματος Ηλεκτρικής
Ενέργειας και συνέβαλε, σε μεγάλο βαθμό, στη διαχείριση της υψηλής
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το καλοκαίρι του 2005.
 Εισήχθη στην ενεργειακή πολιτική μας η έννοια της Διαχείρισης Ζήτησης και
Φορτίου. Για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2005, εφαρμόσθηκε πιλοτικά
ειδική τιμολογιακή πολιτική για την περικοπή της αιχμής από τη Βιομηχανία,
η οποία συνεχίστηκε και κατά τα έτη 2006 και 2007.
 Πέραν αυτού από την 1η Αυγούστου 2006, με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, θεσπίστηκαν, για πρώτη φορά για τους οικιακούς καταναλωτές
σημαντικά οικονομικά κίνητρα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
Συγκεκριμένα: όσοι οικιακοί καταναλωτές μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας συνολικά στο επόμενο δωδεκάμηνο κατά 4% ( προκειμένου για
ετήσια κατανάλωση μέχρι 6000kWh) και 6& (προκειμένου για ετήσια
κατανάλωση από 6001 kWh-12000 kWh), σε σχέση με την αντίστοιχη
προηγούμενη περίοδο, θα τύχουν επιστροφής που θα είναι ίση με το 5% επί
της συνολικής δαπάνης τους για κατανάλωση ενέργειας και παγίου.
 Συγκροτήθηκαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους δύο επιτροπές για την
ενσωμάτωση των σημαντικών οδηγιών:
 2002/91 για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων
 2004/8 για την προώθηση της Συμπαραγωγής ΘερμότηταςΗλεκτρισμού
 Πέραν της αντιστάθμισης αέργου ισχύος, προωθείται η σύνδεση όλων των
δημόσιων κτιρίων με το δίκτυο του Φ.Α εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό
σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο του
2006.
 Επιπλέον, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ καθορίστηκαν ως μηδενικής
όχλησης η μικρή συμπαραγωγή και τα φωτοβολταϊκά ώστε να μπορεί να
εγκαθίστανται νόμιμα στον αστικό ιστό.
 Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2006, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του δημόσιου
τομέα, όταν αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού
κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες κλάσης
ενεργειακής απόδοσης Α ή Β.
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 Επίσης τον Απρίλιο του 2007, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση που
στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση μέσω της τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Προοπτικές για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στον
θαλάσσιο και χερσαίο ελληνικό χώρο
3.1 Ιστορικό ερευνών στον Ελλαδικό χώρο για εντοπισμό και παραγωγή
υδρογονανθράκων
Το ιστορικό ερευνών για υδρογονάνθρακες στον ελλαδικό χώρο μπορεί να
συστηματοποιηθεί σε ξεχωριστές χρονικές περιόδους, στη βάση τόσο των συνεχώς
εξελισσόμενων μεθόδων έρευνας, όσο και του εμπλουτισμού των γνώσεων για τη
γεωλογική δομή του.
 Μη συστηματικές έρευνες έως και τις αρχές του 1960.
Οι πρώτες έρευνες για την ανακάλυψη πετρελαίου στη χώρα μας άρχισαν το
1848, στην περιοχή Κερί στο Ν.Δ τμήμα της Ζακύνθου από την Αυστριακή
εταιρεία Lloyd. Οι έρευνες αυτές διήρκεσαν μέχρι το 1852 χωρίς κανένα
θετικό αποτέλεσμα. Το 1865 ενδιαφέρθηκε για την ίδια περιοχή μια
Αγγλοαμερικανική εταιρεία υπό τον D.York, η οποία συνάντησε φτωχό
πετρελαιοφόρο ορίζοντα και διέκοψε τις έρευνες της. Το 1891 στην ίδια
περιοχή η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε 30.000 δρχ. για την εκτέλεση μιας
γεώτρησης όπου και αυτή συνάντησε φτωχό πετρελαιοφόρο ορίζοντα. Στον
20ο οι πρώτες γεωτρητικές εργασίες εκτελέστηκαν από εταιρείες όπως η
London Oil Development, HELLIS, PAN-ISRAEL, DEILMAN-ILIO στις περιοχές
Έλος
Κερί
Ζακύνθου,
ΒΔ.
Πελοπόννησο
και
Έβρο.
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 οι ερευνητικές προσπάθειες υπήρξαν
μη συνεχείς και εντοπίζονται, κυρίως, σε περιοχές στην ξηρά (on-shore)
όπου υπάρχουν επιφανειακές ενδείξεις υδρογονανθράκων, και κατά κύριο
λόγο στη δυτική Ελλάδα
 Αρχές δεκαετίας του 60 έως μέσα δεκαετίας του 70
Με τον νόμο Ν.3948/59 ‘ Περί αναζητήσεως, ερεύνης και εκμεταλλεύσεως
υδρογονανθράκων εν υγρά και αεριώδη καταστάσει’ το πρόβλημα της
αναζήτησης υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο άρχισε πλέον να
αντιμετωπίζεται συστηματικά από το τότε ΙΓΕΥ και αργότερα ΙΓΜΕ. Το
ινστιτούτο αυτό σε συνεργασία με το γαλλικό (I.F.P) στο διάστημα 19601968 έκανε γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες σε διάφορες περιοχές της
Ηπείρου, των Γρεβενών, της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης και
επεσήμανε πετρελαιοπιθανές περιοχές. Στη συνέχεια στο ίδιο διάστημα
πραγματοποίησε 13 διερευνητικές γεωτρήσεις στις περιοχές: Φιλιατών,
Πρεβέζης, Άρτας, Γρεβενών και Θες/νίκης με αξιόλογα αποτελέσματα όσον
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αφορά την απόκτηση ερευνητικών δεδομένων, χωρίς όμως εμπορική
ερευνητική επιτυχία. Δόθηκαν παραχωρήσεις (1967-1974) σε ξένες
εταιρείες στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στο Θρακικό πέλαγος, στην Μακεδονία,
Θράκη και αλλού. Μεταξύ των εταιρειών που δραστηριοποιήθηκαν ήταν και
οι εταιρείες OCEANIC, CHEVRON, TEXACO, ANCHUTZ, ADA OIL κλπ.
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν οι ανακαλύψεις των κοιτασμάτων
Φ.Α (1 BCM απολήψιμα) στην Νότια Καβάλα και πετρελαίου στον Πρίνο
(120 εκ βαρέλια απολήψιμα).
 Μέσα δεκαετίας του 70 έως μέσα δεκαετίας του 90
Το 1975 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε με τον Ν 87/75 την ίδρυση της
Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε) με σκοπό την
αποτελεσματικότερη και σε βάαθους χρόνου άσκηση των δραστηριοτήτων
Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Η περίοδος
αυτή καλύπτει την έρευνα από τον εν λόγω φορέα, από την ίδρυσή του
μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 2289/95 με βάση τον οποίο
αναμορφώθηκε το θεσμικό καθεστώς αδειοδοτήσεων, οπότε άρχισαν, εκ
νέου, οι παραχωρήσεις για έρευνες σε ξένες εταιρείες. Αποτέλεσμα των
ερευνητικών της προσπαθειών ήταν η ανακάλυψη του κοιτάσματος Δυτικού
Κατακόλου (4-10 περίπου εκ βαρ. απολήψιμα) το 1981. Το 1986 η ΔΕΠ
μετατράπηκε σε Όμιλο εταιρειών με θυγατρικές τα Ελληνικά Διυλιστήρια
Ασπροπύργου, την ΕΚΟ (με τις θυγατρικές της στην διύλιση και εμπορία), την
ΔΕΠΑ, την ΑΣΠΡΟΦΩΣ και αμέσως μετά την ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε. Σαν επιτυχίες της
ΔΕΠ-ΕΚΥ μπορεί να θεωρηθούν οι ανακαλύψεις του οριακού κοιτάσματος
Φ.Α στην Επανωμή (450 εκ κυβικά μέτρα απολήψιμα) και του κοιτάσματος
ασφάλτου στη Ζάκυνθο (12 εκ. Τ. επιτόπια) καθώς και η διεξαγωγή του Α’
γύρου παραχωρήσεων το 1997. Από την προσπάθεια της ΔΕΠ και ΔΕΠ ΕΚΥ
συσσωρεύτηκε πολύτιμη εμπειρία και εξιδεικευμένη γνώση, μαζί με
τεράστιο όγκο ερευνητικών δεδομένων, για την απόκτηση των οποίων
δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.
 Μέσα δεκαετίας του 90 έως σήμερα
Το 1995 ψηφίζεται ο ν. 2289/95, ο οποίος αναμόρφωσε το αδειoδοτικό
καθεστώς ενσωματώνοντας τη σχετική κοινοτική οδηγία 94/22/ΕC. Το 1996,
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων για 6 περιοχές.
Μετά από διεθνή διαγωνισμό παραχωρήθηκαν 4 περιοχές στη Δ. Ελλάδα: ΒΔ
Πελοπόννησος & Αιτωλοακαρνανία στην εταιρεία Τriton και Ιωάννινα & Δ.
Πατραϊκός κόλπος στη εταιρεία Enterprise Oil. Επενδύθηκαν 85 εκατ. €. σε
σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Οι έρευνες δεν απέδωσαν, αλλά και οι
γεωτρήσεις δεν έφθασαν το βάθος που προέβλεπαν οι αρχικές συμφωνίες.
Δεν διερευνήθηκαν δύο σημαντικοί στόχοι: Στα Ιωάννινα με την
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εγκατάλειψη της βαθιάς γεώτρησης (4.000 μ.) λόγω σοβαρών τεχνικών
προβλημάτων από την εταιρεία Enterprise Oil και στο Δ. Πατραϊκό κόλπο
όπου δεν εκτελέστηκε η προγραμματισμένη γεώτρηση λόγω αποχώρησης
της εταιρείας Triton (εξαγορά από Amerada Hess). Οι εταιρίες αποχώρησαν
το 2000-2001. Το 1998 ο όμιλος της ΔΕΠ ΑΕ συγχωνεύτηκε στην εταιρεία
Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ με τον νόμο 2593/98 και ως εκ τούτου οι
δραστηριότητες μετά τη διάλυση της ΔΕΠ-ΕΚΥ ασκούνται από αντίστοιχο
διοικητικό κλάδο. Το 2007, με τροπολογία στο ν. 3587 (άρθρο 20) το
Ελληνικό Δημόσιο ανακάλεσε όλες τις παραχωρήσεις στις ΔΕΠ/ΔΕΠΕΚΥ/ΕΛΠΕ (μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠ ΕΚΥ & την αλλαγή της μετοχικής
σύνθεσης της ΕΛΠΕ ΑΕ), οι οποίες επανέρχονται στο Υπουργείο Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πλην εκείνων στις οποίες η ΕΛΠΕ ΑΕ συμμετέχει
στην ευρύτερη περιοχή του Πρίνου. Τέλος, στο ν. 4001/2011 (Κεφάλαιο Β)
συστήνεται η «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ
ΑΕ)» η οποία θα διαχειρίζεται με διαφάνεια, ευελιξία και σύμφωνα με την
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού
Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

3.1.1 Σχόλια και κριτική για τις εκτελεσθείσες μέχρι σήμερα ερευνητικές έργασίες
Αν αφαιρέσουμε τις 72 ερευνητικές και παραγωγικές γεωτρήσεις του ΠρίνουΚαβάλας από το σύνολο, υπολείπονται 150 γεωτρήσεις, από τις οποίες οι 76 έγιναν
από την ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛ.ΠΕ και οι υπόλοιπες από ξένες εταιρείες. Αναλύοντας τις
150 γεωτρήσεις ως προς τα αποτελέσματα τους, συμπεραίνουμε ότι μόλις 25-30
(16-20%) έχουν τοποθετηθεί σε στόχους παγίδες, που σύμφωνα με την σημερινή
θεώρηση για τις έρευνες πετρελαίου πληρούν τα κριτήρια για πιθανή ανακάλυψη
υδρογονανθράκων. Οι υπόλοιπες γεωτρήσεις είχαν μεν στόχους (που με κριτήρια
της εποχής τους θα μπορούσαν να ανακαλύψουν Υ/Α) όμως τα αποτελέσματα τους
κατέδειξαν, με τα σημερινά δεδομένα, ότι δε συγκεντρώνουν τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις για ύπαρξη υδρογονανθράκων. Δηλαδή βρίσκονται εκτός στόχων.
Μεταξύ των 25-30 <<ορθών>> γεωτρήσεων είναι και αυτές που ανακάλυψαν τα
κοιτάσματα Δυτικού Κατακόλου, Αλυκών Ζακύνθου και Επανωμής. Άρα οι
περισσότερες των γεωτρήσεων (80%) δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την
εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη ή μη πετρελαιοδυναμικού στην Χώρα.
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3.2 Σημερινό θεσμικό πλαίσιο
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

έρευνας

και

εκμετάλλευσης

3.2.1 Πρώτη περίοδος (Μέχρι 1975)
Με τον νόμο 2046/1952 (ΦΕΚ τΑ 96/19-4-1952) ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωλογικών
και Ερευνών Υπεδάφους (Ι.Γ.Ε.Υ.), που τελούσε υπό την εποπτεία του Κράτους
ασκουμένης από το Υπουργείο Συντονισμού. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
3 του ιδρυτικού νόμου καθορίζετο ότι στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνετο η
μελέτη και η έρευνα των κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων καθώς και η
πετρελαιογεωλογία.
Με το νομοθετικό διάταγμα 1185/1972 καταργήθηκε το Ι.Γ.Ε.Υ. και στην θέση του
ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε.),
που τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών με
συναρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μόνο για τη κατάρτιση του
ετήσιου Προγράμματος. Σκοπός του εν λόγο ιδρύματος η <<..μεταλλευτική έρευνα
και η εν γένει αναζήτησης, διερεύνησης και μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποιήσεως
των πάσης φύσεως ορυκτών πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας>>.
3.2.2 Δεύτερη περίοδος (1975 μέχρι σήμερα)
Με τον νόμο 87/1975 (ΦΕΚ τΑ 152/25-7-1975) ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε (Δ.Ε.Π), λειτουργούσα χάριν του
δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Στο άρθρο 4
του νόμου καθορίσθηκαν οι σκοποί αυτής, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν την
αναζήτηση, έρευνα, διενέργεια γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και ανεύρεση
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και φυσικών αερίων.
Με τον νόμο 272/1976 (ΦΕΚ τΑ 50/6-3-1976) καταργήθηκε το ΕΘ.ΙΓ.Μ.Ε και στη
θέση του ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλεύτικων Ερευνών
(Ι.Γ.Μ.Ε.), από τους σκοπούς του οποίου όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 του
άρθρου 3 του ως άνου νόμου αφαιρέθηκε εκείνος της αρμοδιότητας της γεωλογικής
μελέτης και έρευνας υδρογονανθράκων, που είχε ήδη εκχωρηθεί από την ΔΕΠ Α.Ε.
Η Δ.Ε.Π. Α.Ε. μέχρι το 1985 παρέμεινε η ίδια ενεργός σε θέματα έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε εθνική κλίμακα. Το 1986 η Δ.Ε.Π. κάνοντας
χρήση του άρθρου 3 του ν.1571/1985 σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπόλοιπη
σχετική νομοθεσία μετατράπηκε σε όμιλο εταιριών με θυγατρικές τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, την ΕΚΟ (με τις θυγατρικές της στην διύλιση και
εμπορια) την ΔΕΠΑ, την ΑΣΠΡΟΦΩΣ και αμέσως μετά την ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε, με
εξειδίκευση στο προηγούμενο αντικείμενο της Δ.Ε.Π. Α.Ε δηλαδή την έρευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
63

Το 1995 με το νόμο 2289/95, που αντικατέστησε τον νόμο 468/1976, η Ελλάδα
εναρμόνισε το σχετικό δίκαιο της, όσο αφορά στο καθεστώς και τους όρους
χορήγησης αδειών για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
στις χώρες μέλη με βάση την οδηγία 94/22 ΕΚ.
Με τον νόμο 2593/1998 (ΦΕΚ τΑ’ 59/20-3-1998) η ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ
απορροφήθηκαν από τα << Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε>>, με σκοπούς της εταιρείας
που περιγράφονται στην παράγραφο Α εδάφιο 1 και 1α του Άρθρου Πρώτου αυτού.
Με τη συγχώνευση των εταιρειών του Ομίλου ακολούθησε η εισαγωγή της
εταιρείας ΕΛ.ΠΕ Α.Ε στα Χρηματηστήρια Αθηνών και Λονδίνου και η σταδιακή
μείωση του Δημοσίου στο 35% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ στη μετοχική της
σύσταση με αντίστοιχη εξαγορά ποσοστού μετοχών εισήλθε από το 2003 ο Όμιλος
Λάτση, ως στρατηγικός επενδυτής ο οποίος κατέχει περίπου το 35,2% του μετοχικού
κεφαλαίου ενώ το υπόλοιπο ποσοστό είναι floating στα ως άνω χρηματηστήρια.
Σημειώνεται τέλος, ότι με νομοθετική ρύθμιση μετά την 31-4-2008 η Διοίκηση της
εταιρείας εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ενώ απαιτείται 35% και
άνω του μετοχικού κεφαλαίου για άσκηση veto σε στρατηγικές επενδύσεις της
εταιρείας. Πρόσφατα η εταιρεία ΕΛ.ΠΕ Α.Ε με νομοθετική ρύθμιση εξήλθε του
Δημοσίου Τομέα. Η έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
από την ΕΛ.ΠΕ Α.Ε έχει τελείως αδρανήσει.
Με το άρθρο 20 του νόμου 3587/2007 (ΦΕΚ τΑ’ 152/10-7-2007) επανήλθαν στο
Δημόσιο
τα
δικαιώματα
αναζήτησης,
έρευνας
και
εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων επί χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών που είχαν παραχωρηθεί
στην ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ.
Τέλος, με τον ν. 4001/2011 δημιουργήθηκε η «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία
Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ)» η οποία θα διαχειρίζεται σύμφωνα με την
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού
Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
Η νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και είναι υπό
κατάρτιση με βάση τις τρέχουσες οδηγίες της Ε.Ε. Το θέμα είναι σημαντικό γιατί
πολλές από τις περιοχές ενδιαφέροντος είναι τουριστικές, οπότε δεν αποκλείεται
ισχυρή αντίδραση από τοπικούς παράγοντες (παράδειγμα κοίτασμα Φ.Α Επανομής).

3.3 Παρουσία υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο
Αναμφίβολα υπάρχουν πάρα πολλές επιφανειακές ενδείξεις Υ/Α σε όλη την Ελλάδα.
Όμως, η εμφάνιση Υ/Α στην επιφάνεια, από την μια μεριά μας επιβεβαιώνει για την
ύπαρξη πετρελαϊκού συτήματος, από την άλλη όμως δεν είμαστε σίγουροι για τη
δημιουργία κοιτασμάτων, διότι τα ρήγματα που επιτρέπουν την διαροή Υ/Α στην
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επιφάνεια δεν μας εξασφαλίζουν απαραίτητα τη συγκέντρωση τους σε κοιτάσματα
(παγίδες).
Υπάρχουν δύο περίοδοι ερευνών, η περίοδος προ του 1975 όπου οι έρευνες έγιναν
από ιδιωτικές εταιρείες, και η περίοδος μετά την ίδρυση της ΔΕΠ ΑΕ το 1975. Στο
γράφημα (3.20) και χάρτης (3.2) παρουσιάζονται όλες οι παραχωρήσεις που είχαν
δοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση σε διάφορες εταιρείες (ESSO, TEXACO, BP,
Oceanic και άλλες) μέχρι το 1975. Οι εταιρείες αυτές κατέγραψαν ελάχιστα σεισμικά
προγράμματα στην ξηρά και περίπου 12.200 km σεισμικά στη θάλασσα. Εκτέλεσαν
επίσης 68 γεωτρήσεις βάθους από λίγες δεκάδες μέτρα έως και 4.573 m. Στο
γράφημα (3.21) παρουσιάζονται οι παραχωρήσεις σε τετραγωνικά χιλιόμετρα στην
ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛ.ΠΕ και διεθνείς εταιρείες. Σε αυτή τη περίοδο
πραγματοποιήθηκαν 76 γεωτρήσεις σε όλο τον ελληνικό χώρο (63 χερσαίες και 13
θαλάσσιες) βάθους λίγων εκατοντάδων μέτρων εως και 5.494 m από το Δημόσιο και
6 από τις διάφορες εταιρείες. Σε αυτές πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλες 72
γεωτρήσεις που έγιναν στις περιοχές Πρίνου-Καβάλας. Όσον αφορά τις σεισμικές
έρευνες (1975 και ύστερα) η ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛ.ΠΕ κατέγραψε δεδομένα για 53.550
km και οι διεθνείς εταιρείες 2.100. Σε αυτές πάλι πρέπει να προσθέσουμε και τις
σεισμικές έρευνες στις περιοχές Πρίνου-Καβάλας μεγέθους 6.000 km.
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20 Γράφημα 3.20: Παραχωρήσεις περιοχών σε τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά έτος
προς τις διεθνείς εταιρείες πετρελαίου μέχρι το 1975.
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21 Γράφημα 3.21: Παραχωρήσεις περιοχών σε τετραγωνικά χιλιόμετρα ανά έτος
στην ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛ.ΠΕ και διεθνείς εταιρείες πετρελαίου.

Χάρτης 3.2: Παραχωρήσεις προ του 1975, από ΕΛ.ΠΕ.
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Χάρτης 3.3: Περιοχές που είχαν παραχωρηθεί στην ΔΕΠ/ΔΕΠ-ΕΚΥ/ΕΛ.ΠΕ ΑΕ,
από ΕΛ.ΠΕ.
Η ιστορική ανασκόπηση του θέματος της έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στην χώρα μας σύμφωνα με την έκθεση της Ειδικής Τεχνικής
Επιτροπής, που συστήθηκε με την Υ.Α Δ13/Φ7.5/1054/15-01-2008 του Υπουργού
Ανάπτυξης και υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2008 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
‘οι έρευνες Υ/Α στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν αποσπασματικά και χωρίς
συνεπή μακροπρόθεσμο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, με πολύ μεγάλα
διαστήματα αδράνειας και στασιμότητας στις παραχωρήσεις και στις αυτόνομες
δραστηριότητες των κρατικών φορέων Υ/Α, με ανάληψη δυσανάλογα μεγάλου
επιχειρηματικού ρίσκου από την πλευρά των φορέων αυτών και με σοβαρές
αδυναμίες στα σεισμικά και γεωτητικά προγράμματα.’ Παρά τις παραπάνω
αδυναμίες η ερευνητική προσπάθεια όλων των φορέων κρατικών και μη είχε και
ορισμένες ανεγνωρισμένες επιτυχίες, όπως π.χ την ανακάλυψη και εκμετάλλευση
των κοιτασμάτων πετρελαίου του Πρίνου το 1974 (μέγιστο ύψος παραγωγής 30.000
βαρ/ημερ το 1986) και Φ.Α Ν.Καβάλας το 1971 (μέγιστη παραγωγή 250.000
μ3/ημέρα), του κοιτάσματος πετρελαίου Βορείου Πρίνου το 1994 και Έψιλον Θάσου
το 2001. Η Επιτροπή διαπιστώνει ακόμη ότι η ευρύτερη περιοχή του Πρίνου
συνεχίζει να παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο ανατολικά όσο και δυτικά
της Θάσου. Στις επιτυχίες των ερευνών καταλογίζονται επίσης η ανακάλυψη
κοιτάσματος πετρελαίου και Φ.Α στο Κατάκολο το 1981-82, κοιτάσματος Φ.Α στην
Επανωμή 1989 και κοιτάσματος ασφάλτου στις Αλυκές Ζακύνθου. Τα κοιτάσματα
αυτά κρίθηκαν <<οριακά εκμεταλλεύσιμα>> με τα οικονομικά δεδομένα της εποχής
που ανακαλύφθηκαν.
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Με τα σημερινά δεδομένα (τιμές βαρελιού περίπου στα 87 $) το κοίτασμα του
Κατακόλου κρίθηκε ότι παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον και ήδη έχει
περιληφθεί σε γύρο παραχωρήσεων για περαιτέρω έρευνα και εκμετάλλευση που
προκύρηξε το ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ τ.Β 76/27-1-2012) πρόσφατα. Παρόμοια ενέργεια
αναμένεται και για το κοίτασμα Φ.Α της Επανωμής σε συσχετισμό με την κατασκευή
δικτύου σύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο μεταφοράς Φ.Α.
Θετικό επίσης στοιχείο όλης της προηγούμενης δραστηριότητας είναι η δημιουργία
μιας αξιόλογης <<βάσης δεδομένων>> που δημιουργήθηκε από τα αποτελέσματα
των γεωλογικών, γεωχημικών, γεωφυσικών (σεισμικών) ερευνών και γεωτρήσεων
που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο 1965-2005 σε όλη την επικράτεια, αλλά και
η δημιουργία ενός πολύτιμου στελεχιακού δυναμικού στην ΔΕΠ και ΔΕΠ-ΕΚΥ.
Η Επιτροπή καταλήγει ότι με βάση τα πετρογεωλογικά χαρακτηριστικά του
Ελληνικού υπεδάφους υφίστανται αρκετά ευοίωνες προοπτικές για την ανακάλυψη
νέων και ενδεχομένως σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο μέλλον υπό
τον όρο ότι θα αναθεωρηθούν εκ βάθρων ο προσανατολισμός, ο σχεδιασμός και οι
προτεραιότητες των ερευνών και αναβαθμιστεί ο τρόπος διαχείρησης τους.
Ήδη με τον νόμο 4001/2011 (άρθρα 145-165) έχουν υλοποιηθεί ορισμένες από τις
παρατηρήσεις της Επιτροπής όπως είναι η ίδρυση φορέα και η υιοθέτηση
συστήματος παραχώρησης ‘ανοικτής πόρτας’ για προώθηση της έρευνας και
εκμετάλλευσης.
Ήδη άρχισε (10-11-2012) η υλοποίηση από την ανάδοχο νορβηγική εταιρεία PGS
(Petroleum Geo-Serveys S.A) κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης συμμετοχής σεισμικές
έρευνες δύο διαστάσεων (2D) για την απόκτηση δεδομένων μη αποκλειστικής
χρήσης στο Ιόνιο Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και η
διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τις θαλάσσιες περιοχές Πατραϊκός Κόλπος,
το Κατάκολο και χερσαίο χώρο στην Ήπειρο (Ιωάννινα).
Η Ακαδημία Αθηνών, εξ άλλου, σε πρόσφατη ημερίδα που οργάνωσε (20-4-2012) με
τίτλο ‘Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες: Από την Έρευνα στην Εκμετάλλευση’
παρουσιάστηκαν από ειδικούς οι νεώτερες απόψεις για την ύπαρξη
υδρογονανθράκων στον χερσαίο και θαλάσσιο ελλαδικό χώρο. Στην υπόψην
ημερίδα διαπιστώθηκε ότι: 1) Υφίσταται το αναγκάιο θεσμικό πλαίσιο αναζήτησηςέρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων προσαρμοσμένο στις Κοινοτικές
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 1994/22/ΕΚ, 2) υπάρχουν οι απαραίτητες γεωλογικές
προϋποθέσεις για την ύπαρξη αξιόλογων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε
διάφορες περιοχές του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου της χώρας, ιδιαίτερα στην
Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο Πέλαγος, Πατραϊκός Κόλπος, καθώς και νότια και
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νοτιοανατολικά της Κρήτης). Ειδικότερα στον Πατραϊκό Κόλπο πιθανολογείται
κοίτασμα πετρελαίου με αποθέματα που υπερβαίνουν τα 200 εκ βαρέλια, στο
Κατάκολο κοίτασμα 2,5-3,0 εκ βαρέλια πετρέλαιο με δυνατότητες να φθάσει τα 10
εκ βαρέλια και Φ.Α 30 bct, στην Επανωμή Χαλκιδικής κοίτασμα Φ.Α μεγέθους 450
εκ κυβικά μέτρα, νοτίως δε της Κρήτης ορισμένοι αναβιβάζουν σε τάξη μεγέθους
των αποθεμάτων σε 20-30 δις βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου και 3) επιβάλλεται η
άμεση συνέχιση των ερευνών με πρόσκληση συμμετοχής σε σχετική διαγωνιστική
διαδικασία καθώς και απευθείας ανάθεση ερευνητικής δραστηριότητας σε χώρους
επιλογής των ενδιαφερόμενων εκείνων, που διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα
όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 156 του ν.4001/2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκχώρηση δικαιωμάτων
αναζήτησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
4.1 Περιεχόμενο Διακύρηξης Διαγωνισμών
4.1.1 Ιδιοκτησιακό καθεστώς υδρογονανθράκων
Διαδικασίες με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί τα δικαιώματά του:
1) Η αναζήτηση υδρογονανθράκων, η οποία αναφέρεται στην προσπάθεια
εντοπισμού Υ/Α με οποιαδήποτε πρόσφορη ερευνητική μέθοδο εκτός από
γεωτρήσεις. Το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα αυτό σε τρίτους
μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη κατηγορία αυτή
εντάσσεται η δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη και
αφορά στη συλλογή και επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων μη
αποκλειστικής χρήση (non exclusive) στη Δυτική Ελλάδα και Νότια Κρήτη
(χάρτης 3.4), μια περιοχή 230.000 τετρ. Χλμ. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν
κυρίως στην τεχνική αρτιότητα και ικανότητα της εταιρείας να
πραγματοποιήσει την έρευνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, στην
οικονομική της επιφάνεια να χρηματοδοτήσει το έργο, στα εφαρμοζόμενα
συστήματα που διασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
και στους εμπορικούς όρους που προσφέρονται.
2) Η Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, η οποία αφορά στον
εντοπισμό συγκεντρώσεων Υ/Α με οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο, καθώς
και με γεωτρήσεις, και σε περίπτωση εντοπισμού συγκέντρωσης Υ/Α, στην
αξιολόγηση του πεδίου, στην εξόρυξη, τυχόν κατεργασία των προϊόντων,
αποθήκευση και μεταφορά. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να παραχωρήσει
το δικαίωμα αυτό μέσω τριών διαδικασιών:
a. Επίσημο γύρο παραχωρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές (licensing
round) του ν.2289/95
b. Αίτηση ενδιαφερόμενου για κάποια περιοχή που δεν εντάσσεται σε
αυτές της (a) περίπτωσης
c. Ανοικτή πρόσκληση (open door), για περιοχές που πληρούν ειδικά
κριτήρια άρθρο 3 παρ. 3 της οδηγίας 94/22/ΕΚ αλλά που δεν
προεβλέπετο στον νόμο 2289/95.
Με τα άρθρα 155-164 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ τ.Α/179/22-8-11) έγιναν ορισμένες
ουσιαστικές αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις άρθρων η
παραγράφων του ν.2289/1995 μεταξύ των οποίων αξίζει να σημειωθούν:
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1. Με τα άρθρα 145 έως 153 συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
‘Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων’ (ΕΔΕΥ ΑΕ) της οποίας
σκοπός είναι η διαχείρηση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των
αποκλειστικών διακιωμάτων στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και θαλάσσιες περιοχές στις
οποίες η Ελληνική Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
2. Με την παρ. 1 του άρθρου 161 ορίζεται ότι ‘ο ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό
φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τις εκατό (20%) καθώς και σε
περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τις εκατό (5%) χωρίς καμιά
πρόσθετη τακτική ή εκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση
οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
3. Με την παρ. 5 του άρθρου 162 ορίζεται ότι κάθε διαφορά από το παρόν,
συμβατική η αδικοπρακτική επιλύεται από διαιτητικό δικαστήριο κατά το
ν.273/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας ή κατά άλλο διεθνώς
αναγνωρισμένο σύστημα διαιτησίας.
4. Με την παρ. 1 του άρθρου 158 ορίζεται ότι η διάρκεια του σταδίου των
ερευνών προσδιορίζεται στην σύμβαση και δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά
(7) έτη για χερσαίες περιοχές και τα οκτώ (8) για θαλάσσιες. Κατά δε την
παρ. 2 του ίδιου άρθρου η διάρκεια του σταδίου εκμετάλλευσης μπορεί να
παραταθεί έως και δύο πενταετίες.

Χάρτης 4.4: Σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης στη Δ. Ελλάδα και Ν.Κρήτη.
4.1.2 Ανάλυση των διαδικασιών παραχώρησης
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω πριν τα επόμενα συστήματα διαδικασιών
παραχώρησης ισχύουν σήμερα:
1. Σύστημα γύρου παραχωρήσεων ή γύρου αδειοδοτήσεων. Αυτό λειτουργεί
μέσω της προκύρηξης διεθνών διαγωνισμών για παραχώρηση
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συγκεκριμένων ερευνητικών περιοχών που επιλέγει η χώρα, από τους
οποίους αναδεικύονται κάποιοι ανάδοχοι. Είναι ένα σύστημα δοκιμασμένο
που αποτελεί στις περισσότερες χώρες τον <<κανόνα>> για τις
παραχωρήσεις και εφαρμόζεται για το μεγαλύτερο τμήμα των ερευνητικών
περιοχών τους. Είναι όμως δαπανηρό και χρονοβόρο και επισύρει αρκετές
καθυστερήσεις στα προγράμματα ερευνών, δεδομένο ότι από <<γύρο>> σε
<<γύρο>> μεσολαβούν περίοδοι αρκετών ετών. Ήδη με το σύστημα αυτό
βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη (αξιολόγηση προσφορών) διαγωνιστική
διαδικασία για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης στις παρακάτω τρείς περιοχές:
a. Ήπειρος
b. Πατραϊκός Κόλπος
c. Δ.Κατάκολο
2. Σύστημα <<ανοικτής πόρτας>> σύμφωνα με το έδαφ. 5 του άρθρου 156 του
ν.4011/2011. Με το σύστημα αυτό οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν
να ζητούν την παραχώρηση οποιασδήποτε διαθέσιμης ελέυθερης περιοχής,
χωρίς να χρειάζεται η προκύρηξη <<γύρου παραχωρήσεων>>. Οι περιοχές
που εντάσσονται στο σύστημα <<ανοικτής πόρτας>>, είναι διαθέσιμες σε
μόνιμη βάση και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης και χορήγησης αδείας για έρευνα και εκμετάλλευση. Η
διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει για λόγους << ίσης μεταχείρησης>>
ότι, αν υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος για τις περιοχές αυτές, η
παραχωρούσα χώρα θα πρέπει να ανακοινώσει το ενδιαφέρον του επενδυτή
στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε και να δώσει μια εύλογη προθεσμία
(συνήθως 90 ημερών) σε άλλους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν και
αυτοί προσφορά για τις περιοχές αυτές. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να
ανακοινώνουν στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε τις περιοχές εκείνες που
εντάσσονται στο σύστημα <<ανοικτής πόρτας>. Στο σύστημα αυτό μπορεί να
ενταχθεί οποιαδήποτε περιοχή, κατά κανόνα όμως, εντάσσονται περιοχές
που, σε προηγούμενους γύρους, δεν κατέληξαν στη χορήγηση αδείας και
εγκαταλήθηκαν επέστρεψαν στο Δημόσιο από τους αναδόχους τους.
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Χάρτης 4.5: Υπό παραχώρηση περιοχές Δ.Ελλάδας.
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4.1.3 Διαδικασίες διαγωνισμών εν εξελίξει:
Όπως ήδη αναφέρθηκε με το σύστημα του γύρου παραχωρήσεως τρεις περιοχές
του Ελληνικού χώρου ( Ήπειρος, Πατραϊκός Κόλπος και Κατάκολο) έχουν ήδη
προκηρυχθεί (ΦΕΚ τ.Β 76/27-1-2012) για παραχώρηση. Πέντε εταιρείες ή ομάδες
(consortia) εταιρειών έχουν υποβάλει προσφορές, που σήμερα βρίσκονται σε φάση
αξιολόγησης.
Παράλληλα η χώρα μας προκειμένου να εφαρμόσει το σύστημα της ‘open door’ και
να πετύχει τα καλύτερα δυνατά οφέλη προχώρησε και ήδη βρίσκεται σε υλοποίηση
ερευνητικό πρόγραμμα σεισμικών ερευνών ‘μη αποκλειστικών δεδομένων’
πραγματοποιούμενο από την νορβηγική εταιρεία PGS (non-exclusive seismic
surveys) στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου Πελάγους και Νοτιοδυτικώς και Νοτίως
της Κρήτης. Η διαδικασία που απαιτείται στη περίπτωση αυτή, η οποία εφαρμόζεται
με επιτυχία σε πολλές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου και Ευρώπης,
βασίζεται στην ανάθεση σε ορισμένες εξειδικευμένες εταιρείες σε θαλάσσιες
σεισμικές έρευνες σε περιοχές μιας χώρας που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την
ύπαρξη υδρογονανθράκων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση για την χώρα αυτή.
Οι εταιρείες για την κάλυψη των δαπανών τους διατηρούν το δικαίωμα να
πωλήσουν τα στοιχεία που συνέλεξαν σε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να
επενδύσουν σε προγράμματα τους σε έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Με τον τρόπο αυτό τόσο η εταιρεία που πραγματοποιεί την γεωφυσική έρευνα
καλύπτει τις δαπάνες και κερδίζει χρήματα και παράλληλα η χώρα στις οποίες
πραγματοποιούνται οι σεισμικές έρευνες εισπράττει ένα ποσοστό (10-20%
συνήθως) της πώλησης των σεισμικών δεδομένων.
Σημειώνεται ότι οι τεχνολογίες αυτές των σεισμικών ερευνών έχουν εξελιχθεί
σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχουν αναπτυχθεί τεχνικές καταγραφών τριών
διαστάσεων (3D) ή τριών διαστάσεων υψηλής πυκνότητας (High density 3D) ή
ακόμη και HD4D (τεσσάρων διαστάσεων), όπου η τέταρτη διάσταση είναι ο χρόνος
(επανάληψη των ερευνών στην ίδια περιοχή, σε μεταγενέστερη περίοδο).
Αναμένεται με τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του 2013 να υπάρχει εκδήλωση
ενδιαφέροντος με βάση τα ως άνω γεωφυσικά αποτελέσματα από εταιρείες για να
προχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 156 του
ν.4001/2011 στην υπογραφή συμβάσεων χορήγησης αδειών έρευνας και
εκμετάλλευσης Υ/Α σε περιοχές που τα σεισμικά δεδομένα θεωρούν ως ευνοϊκές
για την ύπαρξη υδρογονανθράκων.
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4.2 Χρηματοοικονομικoί όροι της έρευνας και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα
Τα έργα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υ/Α χαρακτηρίζονται από έξι μεγάλες φάσεις:
(1) αδειοδότηση, (2) έρευνα, (3) αξιολόγηση του πεδίου, (4) ανάπτυξη του
κοιτάσματος, (5) παραγωγή και (6) εγκατάλειψη που συνολικά διαρκούν πάνω από
τριάντα έτη. Εισροή δημόσιων εσόδων υφίσταται μόνο με την έναρξη της
παραγωγής.

7 Σχήμα 4.7: Φάσεις έργων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.
Αυτό που μας ενδιαφέρει από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας
είναι τα έσοδα που λαμβάνει το Δημόσιο και το αντίκρυσμα που θα έχει στο σύνολο
του κοινωνικού οφέλους. Το επίπεδο των δημοσίων εσόδων εξαρτάται από σειρά
διεθνών και τοπικών παραγόντων όπως:
1. Την προσφορά (Χώρες) και τη ζήτηση (Πετρελαϊκές Εταιρείες) περιοχών προς
Ε&Π (Διαθεσιμότητα Ευκαιριών)
2. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη στην έρευνα ανάπτυξη και παραγωγή
3. Τις συνθήκες που διαμορφώνουν αβεβαιότητες
4. Την ωριμότητα της αγοράς Ε&Π (σε εθνικό επίπεδο)
5. Τις τιμές πετρελαίου και Φ.Α
Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν μια τέτοια επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι μεγάλοι και σύνθετοι. Κίνδυνοι γεωλογικοί, (που μειώνονται
σταδιακά με την έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ενός κοιτάσματος),
οικονομικοί και πολιτικοί (που εντείνονται μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος).
Επειδή η αβεβαιότητα σχετίζεται ευθέως με το κόστος της επένδυσης η χώρα μας
προκειμένου να προσελκύσει τις διεθνείς εταιρείες πρέπει να έχει ένα σαφές, απλό
και χωρίς διακρίσεις νομικό,κανονιστικό και κοινωνικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα είναι
σημαντικό μεταξύ άλλων:
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1. Να παρέχει πληροφορίες (αξιόπιστες) και πρόσβαση στα υφιστάμενα
γεωλογικά, γεωφυσικά και γεωτρητικά στοιχεία.
2. Να έχει σταθερότητα μακροοικονομική και δημοσιονομική, συνέπεια και
συνέχεια στους αναπτυξιακούς στόχους.
3. Να υπάρχει διαφάνεια και κράτος δικαίου.
4. Να υπάρχει σταθερότητα στις συμβάσεις αδειοδότησης.
5. Να εφαρμόζονται οι κανόνες διαχείρησης και ελέγχου.
6. Να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του συστήματος.
7. Να συμμορφώνεται/ενσωματώνει σχετικές διςθνείς συμβάσεις.
Από τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει δύο ειδών συμβάσεις (τη σύμβαση μίσθωσης
και τη σύμβαση διανομής παραγωγής) το ερώτημα που τίθεται είναι ποιά
συμβατική συμφωνία και χρηματοοικονομικό μοντέλο κρίνεται καλύτερο για την
μεγιστοποίηση των δημόσιων κερδών. Σίγουρα δεν μπορεί να δοθεί μια
μονοσήμαντη απάντηση καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα έσοδα εξαρτώνται
από πολλούς παράγοντες (ενδογενείς και εξωγενείς). Για παράδειγμα (γράφημα
4.22) ο ίδιος τύπος σύμβασης σε διαφορετικές χώρες υπό διαφορετικές συνθήκες
αποδίδει διαφορετικά δημόσια έσοδα.

22 Γράφημα 4.22: Ποσοστό δημοσίων εσόδων (Concession: σύμβαση μίσθωσης,
PSC: σύμβαση διανομής παραγωγής).
Ο σχεδιασμός ενός χρηματοοικονομικού συστήματος που να προσαρμόζεται με
ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα γεωλογικών συνθηκών είναι αδύνατος. Επιλέγεται
επομένως η θέσπιση ενός συστήματος που βασίζεται σε ανταγωνιστικές προσφορές
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(πλειοδοτικά σημεία) και σε διαπραγμάτευση επί των προσφερόμενων μεγεθών. Η
διαπραγμάτευση είναι μια ιδιαίτερη δύσκολη διαδικασία διότι περιλαμβάνει πολύ
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο στο πρόγραμμα εργασιών (που συνιστά το
σκληρό πυρήνα του οικονομικού κινδύνου, για τις πετρελαϊκές βιομηχανίες) όσο και
στους οικονομικούς όρους (που καθορίζουν τον τρόπο διανομής των κερδών).
Το κατά περίπτωση μίσθωμα ή μερίδιο κλιμακώνεται συνεκτιμημένων σωρευτικά ή
διαζευκτικά:
1. Του ύψους της παραγωγής
2. Των γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών της περιοχής
3. Του συντελεστή εσόδων και εξόδων R
Σύμφωνα με διεθνή πρακτική κατά τη διάρκεια της περιόδου απόσβεσης του
κόστους επένδυσης έρευνας και ανάπτυξης, το Δημόσιο λαμβάνει ένα σχετικά μικρό
ποσοστό μισθώματος, ενώ με τη λήξη του χρόνου απόσβεσης τα έσοδα διανέμονται
συνήθως περίπου 50-50%.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες οι προκυρήξεις
για διεθνείς δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων περιλαμβάνουν οικονομικούς όρους
και φορολογικό καθεστώς που σήμερα έχει ως:
1. Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης το καταβλητέο μίσθωμα συνδέεται
όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω με το λόγο R(evenue)/C(ost) όπου R
σωρευτικό ακαθάριστο εισόδημα και C το σωρευτικό ακαθάριστο κόστος.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν2289/1996 όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 161 παρ. 1 του ν.4001/2011 ο ανάδοχος υπόκειται σε ειδικό φόρο
εισοδήματος εξ 20% καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή 5%
χωρίς καμιά πρόσθετη τακτική ή εκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση
οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
3. Από τον ανάδοχο ζητούνται επίσης κατά κανόνα και ορισμένες επιπλέον
παροχές ενώ παράλληλα στη διακύρηξη καθορίζεται το ετήσιο ποσοστό
αποσβέσεων του κεφαλαίου του (π.χ 40-70%). Οι επιπλέον παροχές μπορεί
να είναι:
a. Bonus προς το Δημόσιο με την υπογραφή της σύμβασης
παραχώρησης ή κατά την παραγωγή (signature bonus or production
bonus).
b. Ετήσιο ποσό που θα διατίθεται από τον ανάδοχο για την εκπαίδευση
του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, που απασχολείται στην
υπηρεσία με τους υδρογονάνθρακες.
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c. Ο ανάδοχος μιας περιοχής πρέπει να καθορίζει το ποσοστό του
μισθωθέντους χώρου που θα επιστρέφεται στο Δημόσιο (π.χ 20-50%)
καθώς ολοκληρώνεται κάθε φάση έρευνας.
d. Τόσο κατά την φάση της έρευνας όσο και παραγωγής ο ανάδοχος
πληρώνει ετησίως ενοίκιο γης κατά 1000 m2. (π.χ κατά την φάση της
έρευνας μεταξύ 10-20 €/km2 κατά δε της φάσης της παραγωγής 200
€/km2.

Οι όροι συμβάσεως για παραχώρηση εθνικού χώρου χερσαίου η θαλάσσιου σε
εταιρείες για έρευνα και εκμετάλλευση έχουν ως παραπάνω από τους οποίους
προκύπτουν και τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου (πίνακας 4.22) όπου
διαχωρίζονται στις σταθερές οικονομικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σε εκείνα
τα οποία μέσω των προσφορών και διαπραγμάτευσης με τις πετρελαϊκές εταιρείες
δύναται να μεγιστοποιήσει προς όφελος του.
Σημεία ανταγωνισμού
Στρεμματική αποζημίωση/έτος (στάδιο
έρευνας και στάδιο εκμετάλλευσης)
Προσφερόμενο μίσθωμα ή μερίδιο
(Royalties)
Αντάλλαγμα υπογραφής σύμβασης
(signature bonus)
Αντάλλαγμα παραγωγής (production
bonus)

Σταθερές οικονομικές υποχρεώσεις
Φόρος 20%
Περιφερειακός φόρος 5%
Παράβολα συμμετοχής και
διεκπεραίωσης
Εισπράξεις από διάθεση δεδομένων

Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας διοίκησης
22 Πίνακας 4.22: ισχύον χρηματοοικονομικό σύστημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Υποθετικό σενάριο εκμετάλλευσης κοιτάσματος Υ/Α
5.1 Από τον εντοπισμό κοιτάσματος υδρογονανθράκων μέχρι την
εμπορική του εκμετάλλευση
Στον ημερήσιο τύπο αλλά κυρίως στον περιοδικό και στα κανάλια της τηλεόρασης
είδαν το φως της δημοσιότητας ορισμένες αισιόδοξες παρουσιάσεις για τα
αποθέματα της χώρας σε υδρογονάνθρακες, υγρούς (αργό πετρέλαιο) και αέριους,
που εγκλείει κυρίως ο θαλάσσιος χώρος του Ιονίου πελάγους μέχρι της
υφισταμένης οριοθετημένης γραμμής διαχωρισμού με την Ιταλία καθώς και νοτίως
της Κρήτης πέραν των 12 μιλίων σε μη οριοθετημένη με τη Λιβύη, Μάλτα και
Αίγυπτο θαλάσσια περιοχή. Τα συνολικά αποθέματα αναβιβάζονται σε 20-30 δις
βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.
Αφορμή για την αισιόδοξη αυτή εικόνα αποθεμάτων, που αναβιβάζεται σε
δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια Φ.Α
μπορεί να απετέλεσε η διεξαγόμενη εργασία σήμερα (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012
και Ιανουάριος 2013) από ερευνητικό σκάφος της Νορβηγικής εταιρείας (PGS), που
σε λίγες μέρες (περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2013) θα ολοκληρώσει τις 2D
(δισδιάστατες) σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο πέλαγος και νοτίως της Κρήτης. Η
εργασία αυτή πραγματοποιείται ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, που προκήρυξε το
αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στον
οποίο η εταιρεία PGS ανακυρήχθηκε πλειοδότης.
Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού στον οποίον
έλαβαν μέρος 7 διεθνείς εταιρείες ο ανάδοχος του έργου:
1. Εκτελεί ιδίοις δαπάνες της όλη γεωφυσική έρευνας (σεισμικά 2D) στο Ιόνιο
Πέλαγος και νοτίως της Κρήτης σε οριοθετημένες περιοχές από το Ελληνικό
Κράτος.
2. Μετά την ολοκλήρωση της θαλάσσιας έρευνας τα συγκεντρωθέντα στοιχεία
(logs 2 διαστάσεων) αξιολογούνται από την εταιρεία και τα αποτελέσματα
πωλούνται σε ενδιαφερόμενες πετρελαϊκές εταιρείες, που επιθυμούν με
βάση τα αξιόπιστα στοιχεία της PGS να εμπλακούν σε έρευνες
υδρογονανθράκων στις περιοχές εκείνες, που από τη γεωφυσική
αποτύπωση και ερμηνεία των στοιχείων θεωρούνται οι πλέον πιθανές για
την ύπαρξη κατάλληλων δομών στα πετρώματα. Οι δομές αυτές μπορεί να
είναι παγίδες υδρογονανθράκων.
3. Οι στόχοι που κατ’ αρχήν εντοπίζονται από κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία
αποτελούν αντικείμενο νέου δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού στον οποίο το
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Ελληνικό Δημόσιο τους μισθώνει (θαλάσσια παράθυρα διαστάσεων μέχρι
10*10 χλμ) με όρους που θα αναφερθούμε στην συνέχεια, παρακάτω στο
υποθετικό παράδειγμα, που θα εξεταστεί φροντίζοντας να είμαστε όσον το
δυνατό πλησιέστερα προς την τρέχουσα πραγματικότητα ως προς τους
όρους κτλ. που επικρατούν σήμερα στην ανατολική Μεσόγειο.
4. Κάθε μισθώτρια εταιρεία στο παράθυρο που μισθώνει διενεργεί με την
σειρά της προχωρημένες και πολύ πιο δαπανηρές σεισμικές γεωφυσικές
καταγραφές 3D πλέον διαστάσεων, είτε με δικά της μέσα είτε συνηθέστερα
καλώντας εξειδικευμένη εταιρεία για την διενέργεια της δεύτερης αυτής
φάσης των γεωφυσικών ερευνών.
5. Η αξιολόγηση των τρισδιάστατων καταγραφών είναι μια πολύ δύσκολη
υπόθεση εάν ληφθεί υπόψη ότι από αυτήν θα προκύψει τελικά ο στόχος,
δηλαδή η θέση όπου ενδύκνειται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση,
της οποίας το κόστος ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια US $ για
βάθη θαλασσών 1000-2000 μ. και για γεωτρήσεις συνολικού βάθους 50006000 μ.
6. Εφόσον τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά προωθούνται παράλληλα
πολλές εργασίες στις οποίες μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκτέλεση
δεύτερης ερευνητικής γεώτρησης για επιβεβαίωση της εκτάσεως του
κοιτάσματος κτλ.
Σημειώνεται τέλος, ότι για τις ελληνικές συνθήκες η όλη διαδικασία από την φάση
(1) έως την ημέρα, που θα παραχθεί το πρώτο βαρέλι πετρελαίου εκτιμάται ότι θα
διαρκέσει πλέον των τεσσάρων ετών κατά την πλέον αισιόδοξη άποψη.
Υποθετικό υπόδειγμα για την περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου:
Από τα προαναφερθέντα στοιχεία και πρόσφατες δημοσιεύσεις η καλύτερη εικόνα
που μπορεί να υιοθετηθεί για ένα υποθετικό μοντέλο εντοπισμού
υδρογονανθράκων είναι το επόμενο:
Υπόθεση προς διερεύνηση:
Έχει πραγματοποιηθεί η συλλογή δεδομένων 2D από την PGS, που έχουν
μεταπωληθεί στην (υποθετική) ‘Ποσειδών’. Η εταιρεία έχει επιλεγεί από την ΕΔΕΥ
Α.Ε (έχοντας δώσει την καλύτερη προσφορά), και ύστερα από δικές της μελέτες και
δαπάνες η ίδια έχει πραγματοποιήσει στον Πατραϊκό Κόλπο και σε βάθος 400 μ. το
2014 δύο ερευνητικές γεωτρήσεις έχοντας εντοπίσει κοίτασμα πετρελαίου σε βάθος
1500 μ. από την επιφάνει της θάλασσας, με εκμεταλλεύσιμα αποθέματα 200 εκ.
βαρέλια καλής ποιότητας πετρελαίου. Ήδη η εταιρεία Ποσειδών η οποία εντόπισε
το κοίτασμα και υποβλήθηκε σε όλες τις δαπάνες με το Ελληνικό Κράτος έχει
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συμφωνήσει για τους επόμενους όρους εκμετάλλευσης (βλ. Και πίνακα 4.22 σελ 78,
αναφορικά με τους όρους).
Για να δούμε πως θα κατανεμηθούν τα συνολικά κέρδη από την παραγωγή
200.000.000 βαρελιών πετρελαίου έχουν γίνει οι εξής παραδοχές επιπλέον:
1. Ο Ποσειδών έχει δαπανήσει περίπου 1 δις $ για την αναγκαία υποδομή
(γεωτρήσεις, πλατφόρμες, αγωγοί κ.λ.π).
2. Αναμένονται λειτουργικά έξοδα για τα επόμενα 27 χρόνια παραγωγής
κοιτάσματος περίπου 3 δις $ (2015-2042).
3. Η τιμή πετρελαίου κατά μέσο όρο τη δεκαετία 2015-2025 κυμαίνεται στα
120 $.
4. Τα πρώτα χρόνια το 70% των κερδών χρησιμοποιούνται για τις αποσβέσεις
της εταιρείας.
5. Η παραγωγή τον πρώτο χρόνο είναι της τάξης (μ.ο) των 10.000
βαρέλια/ημέρα, κορυφώνετει το 7ο και 8ο έτος (29.000 bls/day) και ύστερα
αρχίζει την φθίνουσα πορεία σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα:
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23 Γράφημα 5.23: Εξέλιξη Παραγωγής βαρελιών ανά ημέρα για το κοίτασμα
πετρελαίου στον Πατραϊκό Κόλπο.
Όσον αφορά τα επιμέρους κέρδη, έχουμε κατά μέσο όρο (όλα τα χρόνια) από τα
120 $ που αξίζει το βαρέλι:
 Δαπάνες λειτουργίας παραγωγής 25 $
 Ερευνητικές εργασίες 2 $
 Κεφαλαιουχικές επενδύσεις 7 $
 Άλλες δαπάνες 1 $
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Και αν μοιράσουμε τα κέρδη 55% κράτος και 45% η εταιρεία Ποσειδών τότε:
 42,5 $ κέρδη Ποσειδών
 52,5 $ κέρδη Ελληνικό Δημόσιο
Επειδή όμως στους όρους Δημόσιο-Ποσειδών (όπως έχουν αναφερθεί παραπάνω)
τα πρώτα χρόνια (τρία) το 70% κερδών χρησιμοποιούνται για την απόσβεση των
δαπανών του Ποσειδών (1+3 δις) και σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης τα ετήσια
κέρδη θα επιμεριστούν ως το παρακάτω γράφημα:
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24 Γράφημα 5.24: Ετήσια κέρδη Δημοσίου-Ποσειδών, εκατομμύρια $.
Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα τα τρία πρώτα χρόνια τα κέρδη του Δημοσίου
είναι σχετικά λίγα 116-163 εκατομμύρια δολάρια ετησίως επειδή 70% των κερδών
δίνονται στο Ποσειδών για να καλύψει το ένα δις δολάρια πού ήταν οι δαπάνες για
τις έρευνες και γεωτρήσεις που έκανε. Από το 30% των εναπομείναντων κερδών το
Δημόσιο πήρε το 20+5+2=27% και μόλις το 3% ήταν το καθαρό κέρδος του
Ποσειδώνα. Από το τέταρτο έτος όμως παραγωγής, μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό
δίνεται για αποσβέσεις δαπανών της τάξεως 125 εκατομυρίων δολαρίων και τα
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υπόλοιπα τα μοιράζονται το Δημόσιο περίπου 55% και Ποσειδών 45%.
Παρατηρείται ότι τον 7ο και 8ο χρόνο όπου η παραγωγή φθάνει το μέγιστο δυνατό
επίπεδο, τότε τα κέρδη για το Δημόσιο ξεπερνούν τα 600 εκατομύρια δολάρια και
στη συνέχεια αρχίζουν να μειώνονται σταθερά, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά
επίπεδα. Τα συνολικά κέρδη από το κοίτασμα του Πατραϊκού Κόλπου για το
δημόσιο όφελος αναμένονται να φθάσουν σχεδόν τα 11 δις $ σε βάθος 27 ετών.
Κέρδη σε $
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25 Γράφημα 5.25: Αθροιστικά κέρδη Δημοσίου (11 δις $) για 27 χρόνια, σε
εκατομμύρια δολάρια.
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26 Γράφημα 5.26: Αθροιστικά κέρδη Ποσειδών (9,1 δις $) για 27 χρόνια, σε
εκατομμύρια δολάρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Συμβολή της εγχώριας παραγωγής υδρογονανθράκων στην
αποπληρωμή του Δημόσιου χρέους
Το πραγματικό όφελος από τα κέρδη που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο από το
παραπάνω υπόδειγμα (200 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου) μέχρι το έτος
2041 θα είναι 10,98 δις $ δηλαδή 406,6 εκατομμύρια $ το χρόνο κατά μέσο όρο που
μεταφράζεται σε 0,226% του ΑΕΠ (ετήσιο ΑΕΠ 180 δις).

23 Πίνακας 6.23: Σύνθεση χρέους κεντρικής διοίκησης, από Υπουργείο Οικονομικών.
Αν το συγκρίνουμε με το χρέος της Χώρας μας, τα δυνητικά έσοδα από το κοίτασμα
του Πατραϊκού Κόλπου (και σύμφωνα με όλες τις παραπάνω υποθέσεις) αποτελούν
συνολικά το 3,617%.
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27 Γράφημα 6.27: Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους κεντρικής διοίκησης, από Υπ.
Οικονομικών.

Συμβολή κερδών ως προς χρέος ανα χρόνο , %
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28 Γράφημα 6.28: Συμβολή των κερδών του Πατραϊκού Κ. 2016-2042 ως ποσοστό
του δημοσίου χρέους.
Από τα παραπάνω γραφήματα και πίνακες φαίνεται ότι τα συνολικά κέρδη αυτά
αναμφίβολα δεν είναι αμελητέα ποσότητα όταν τα τελευταία χρόνια για ανάλογα
ποσά το κράτος έχει πάρει αποφάσεις κατά της κοινωνικής ευημερίας. Όμως από
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την άλλη πλευρά αποτελούν μόνο το 3,617% του συνολικού δημόσιου χρέους ενώ
τα ετήσια κέρδη μόλις το 0,226% του ΑΕΠ.
Αν συγκριθεί το παραπάνω αποτέλεσμα με τον στόχο της κυβέρνησης ( όπως έχει
ειπωθεί σε ημερίδα της Ακαδημίας Αθηνών Απρίλιος/2012) ότι σε βάθος 20 ετών να
καλύπτουμε από εγχώριες πηγές Υ/Α το 30% των αναγκών της χώρας δηλαδή να
αντικαταστήσουμε το 30% των 11-12 δις ευρώ των δαπανών για εισαγωγές
πετρελαιοειδών κάθε χρόνο σημαίνει ότι πρέπει να ανακαλυφθούν περισσότερα
από 1,2 δις βαρέλια ( άλλοι έξι ‘Πατραϊκοί Κόλποι’). Η αλλιώς αφού καταναλώνουμε
περίπου 400 χιλιάδες βαρέλια την ημέρα και σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα
το κοίτασμα του Πατραϊκού μπορεί να αποδόσει κατά μέσο όρο 20,5 χιλιάδες
βαρέλια ημερησίως πρέπει να παράγουμε εγχώριο πετρέλαιο περίπου 130 χιλιάδες
βαρέλια την ημέρα για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.
Για να έχει βάση η παραπάνω υπόθεση-υπόδειγμα είναι πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να προσελκύσει επενδυτές που έχουν την
απαιτούμενη τεχνική και και ταυτόχρονα οικονομική δυνατότητα. Αν αναλύσουμε
την αγορά υδρογονανθράκων ως προς τις προσφερόμενες περιοχές προς έρευνα
και εκμετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (επειδή ενδιαφέρει
άμεσα την χώρα μας), όλες οι εμπορικές πληροφορίες συγκλίνουν ότι υπάρχει
μεγάλη κινητικότητα και υπάρχουν πάνω από 100 περιοχές αυτή τη στιγμή σε
προσφορά (χάρτης 6.6), είτε η χώρες προσφέρουν από μόνες τους περιοχές, μέσα
από διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών (licensing rounds) είτε κάποιες εταιρείες
πουλάνε μερίδια δικαιωμάτων που έχουν στις περιοχές αυτές.

Χάρτης 6.6: Προσφορές περιοχών στην Μεσόγειο (>100).
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Μόλις το 2012 η Ελλάδα μπήκε στην αγορά αυτή και για να ανταγωνισθεί τις ήδη
υπάρχουσες χώρες στο ‘παιχνίδι’ αυτό θα πρέπει να έχει ένα ελκυστκό για τις
διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες πλαίσο χρηματοοικονομικό που εκφράζεται κυρίως
από τους όρους έρευνας αναζήτησης και εκμετάλλευσης των εγχώριων
υδρογονανθράκων. Αν γίνει μια προσέγγιση της επιχειρηματικής κατάστασης του
τομέα έρευνα και παραγωγή στην Ελλάδα, με βάση τα κριτήρια επιχειρηματικής
κατάταξης από τις βάσεις δεδομένων της εταιρείας HIS (σχήμα 6.8) με άριστα το 10
ο συνολικός βαθμός της Ελλάδας είναι 1,6.

8 Σχήμα 6.8: Ελλάδα-κριτήρια επιχειρηματικής κατάταξης, HIS PEPS Report.
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29 Γράφημα 6.29: Ελλάδα- οικονομικοί όροι (κατάταξη κατά HIS), HIS PEPS Report.
Στο παραπάνω γράφημα φαίνονται οι ανταγωνίστριες χώρες στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου, όπου η Ελλάδα με 2,8 σκορ είναι σαφώς πιο ελκυστική από
αρκετές χώρες, και βρίσκεται συνολικά στη 52η θέση ανάμεσα σε 115 χώρες. Αυτό
επειδή η διανομή των κερδών με το δημόσιο, που εκτιμά η αγορά ότι θα υπάρχει
(με βάση και τον Πρίνο) είναι της τάξεως 50%-50%, ενώ στην Αίγυπτο για
παράδειγμα το δημόσιο παίρνει το 70%-80%, ενώ στην Κύπρο είναι περίπου 60%65%.
Όσον αφορά στους πολιτικούς κινδύνους (γράφημα 6.30) η Ελλάδα ανήκει στην ΕΕ
οπότε θεωρείται ότι οι πολιτικοί κίνδυνοι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Η
δραστηριότητα όμως στην έρευνα είναι πάρα πολύ χαμηλή, η Ελλάδα είναι σχεδόν
τελευταία στην κατάταξη (γράφημα 6.31), το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ αρνητικά
τις καθημερινές επιχειρησιακές κινήσεις, ιδαίτερα όταν αρχίσουν να
πραγματοποιούνται οι γεωτρήσεις. Στα πρώτα στάδια που γίνονται οι γεωλογικές
και γεωφυσικές έρευνες τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα, όταν όμως γίνεται η
γεωτρηση και για παράδειγμα έχεις το μοναδικό θαλάσσιο γεωτρύπανο στη
περιοχή και έστω ότι υποστείς μια ζημιά, τότε αν χρειάζεσαι ένα ανταλλακτικό και
το πλησιέστερο γεωτρύπανο βρίσκεται πολλά μίλια μακρια, μέχρι να φτάσει το
ανταλλακτικό θα υπάρξουν ημερήσια κόστη 200-300 χιλιάδες δολάρια. Δεν είναι
ελκυστικό το ότι δεν υπήρχαν ερευνητικές δραστηριότητες στη χώρα ( παρά μόνο
από το 2012). Στη συνολική επιχειρηματική κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται μόλις
στην 83η θέση ανάμεσα σε 114 χώρες.
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30 Γράφημα 6.30: Πολιτικοί κίνδυνοι (κατάταξη κατά HIS), HIS PEPS Report.

31 Γράφημα 6.31: Ελλάδα- δραστηριότητα Ε&Π (κατάταξη κατά HIS), HIS PEPS
Report.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πλαίσιο της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής το προσδιορίζουν δύο βασικοί
παράγοντες τους οποίους οφείλει το κράτος να διατηρεί διαρκώς στο προσκήνιο για
υλοποίηση:
 Το πρώτο στοιχείο είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αύξηση του ποσοστού
διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα με ορίζοντα το 20% για το 2020.
Είναι μια πολιτική η οποία έχει προωθηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια ως
ευρωπαϊκή πολιτική, που υιοθετήθηκε από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.
Εξάλλου, για να επιτύχουμε τους εθνικούς ενεργειακούς στόχους για την
ασφάλεια του εφοδιασμού, την μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας ικανών μέσων
παραγωγής από ΑΠΕ, πρέπει να αξιοποιηθεί όλο το εύρος των διαθέσιμων
φυσικών πόρων της χώρας που με τις υφιστάμενες τεχνολογίες μπορούν να
παράγουν ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο υδροδυναμικό
της χώρας, που ανήκει στον χώρο των ΑΠΕ. Όπως έχει αναφερθεί στην
παρούσα εργασία τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συμμετέχουν σήμερα κατά 7%
στο ενεργειακό μίγμα ηλεκτροπαραγωγής. Οφείλουμε να επενδύσουμε
ακόμα περισσότερα κεφάλαια σε υδροηλεκτρικά έργα από τη στιγμή που
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΕΗ έχει
κατορθώσει να αξιοποιήσει μέχρι σήμερα μόνο το 1/3 του υδροδυναμικού
της χώρας λόγω παρεμβάσεων από τις οικολογικές κυρίως οργανώσεις.
 Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλό κόστος είναι η
εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε ανθρώπινη δράση. Ενώ δεν υπάρχουν
ισχυρά οικονομικά κίνητρα για να την υποστηρίξουν, όπως συμβαίνει με τις
ΑΠΕ, η σημαντική ευρωπαϊκή προτεραιότητα συνιστά την κορυφαία
πρόκληση του άμεσου μέλλον για τη χώρα μας.
Λόγω της κυρίαρχης θέσης του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, οι
εκπομπές ανά μονάδα ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας είναι από
τις υψηλότερες στην Ευρώπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η
διαφοροποίηση του σημερινού μίγματος με την εισαγωγή καυσίμων με
χαμηλότερες εκπομπές , παράδειγμα είναι το φυσικό αέριο. Στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι νέες λιγνιτικές μονάδες που θα
αντικαταστήσουν τις παλιές θα πρέπει να είναι με τεχνολογίες καλύτερες προς
το περιβάλλον, ή από μονάδες που θα λειτουργούν με φυσικό αέριο που είναι
περίπου το 1/3 πιο καθαρό καύσιμο σε σχέση με τον λιγνίτη.
Στον τομέα της κατανάλωσης είναι σημαντικό να τηρηθούν οι προβλεπόμενες
παρεμβάσεις στον τομέα των κτιρίων (κανόνες, χρήση ενεργητικών και
παθητικών συστημάτων, πιστοποίηση συσκευών, εισαγωγή φυσικού αερίου
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κ.α), στον τομέα της βιομηχανίας (χρήση φυσικού αερίου και συμπαραγωγής)
και στις μεταφορές (βελτίωση των υποδομών για τις δημόσιες μεταφορές και
ειαγωγή βιοκαυσίμων 10% και φυσικού αερίου με ορίζοντα το 2020).
Όπως έχει αναφερθεί στην αρχή της εργασίας είναι υψίστης σημασίας η χώρα
μας να προωθήσει πολιτικές που να εξυπηρετούν το σχεδιασμό λύσεων και
μηχανισμών για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας της χώρας με Φ.Α. με
περισσότερα του ενός σημεία εισόδου (έχουν ήδη αξασφαλισθεί δύο:
Στρυμονοχώρι για Ρωσσικό αέριο της Gazprom και Κήποι Έβρου για Αζέρικο
αέριο μέσω Τουρκίας). Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για το υγροποιημένο Φ.Α.
και ο σταθμός της Ρεβυθούσας να υποστηριχθεί από ένα δεύτερο στην Βόρεια
Ελλάδα.
Η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προέλευσης του φυσικού αερίου τόσο από
τα βόρεια σύνορα μας ως Φ.Α. όσο και από τα νότια ως υγροποιημένο Φ.Α.
δίνει την δυνατότητα εξασφάλισης μακροχρόνιων συμβολαίων σε
ανταγωνιστικές τιμές αντίστοιχες με εκείνες, που επιτυγχάνονται στις βόρειες
και κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει ούτε στιγμή
από το νου μας ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από το εθνικό καύσιμο, τον λιγνίτη, θα φθίνει σταδιακά και
παράλληλα θα αυξάνει η εξάρτηση μας από εισαγόμενο φυσικό αέριο, εκτός
εάν οι έρευνες, που μόλις άρχισαν για την αναζήτηση υδρογονανθράκων στον
ελληνικό χερσαίο και θαλάσσιο χώρο στεφθούν από επιτυχία οπότε μετά το
2020 να ελπίζεται μείωση της εκ των έξω εξάρτησής μας σε καύσιμα.
Η είσοδος των ΑΠΕ στο ενεργειακό δυναμικό παρέχει ασφαλώς ανακούφιση
από τις εισαγωγές αλλά οι επιδοτήσεις, που χορηγεί η Πολιτεία ανά MW
εγκατεστημένης ισχύος είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει σταδιακά να μειωθούν σε
επίπεδο 100-120 €/MW, για να μην διαταραχθεί σε επικίνδυνο βαθμό η
επιβάρυνση που ήδη κάθε καταναλωτής καταβάλλει υπέρ των ΑΠΕ στο
λογαριασμό του που περιλαμβάνει ειδική χρέωση για τις ΑΠΕ, όπως ήδη έχει
αρχίσει να γίνεται.
Όσον αφορά στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες με βάση όσα αναπτύχθηκαν
προηγουμένως και επειδή απόδειξη αποτελεί μόνον τα αποτελέσματα της
γεωτρητικής εργασίας δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα επιτευχθεί ο
στόχος της κυβέρνησης να καλύπτουμε σε βάθος 20 ετών από εγχώριες πηγές
υδρογονανθράκων το 30% των αναγκών της χώρας μας, δηλαδή να επιτύχουμε
να αντικαταστήσουμε το 30% των σχεδόν 12 δις ευρώ, που δαπανούμε σήμερα
για εισαγωγές πετρελαιοειδών κάθε χρόνο. Και αυτό, επειδή πρέπει να
επιβεβαιωθούν με γεωτρήσεις σημαντικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα που να
έχουν διαχρονική σταθερή παραγωγή σε τέτοιο ύψος, που να δικαιολογεί την
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μεγάλη αρχική επένδυση, που απαιτεί η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον (πλατφόρμες, υποθαλάσσιες σωληνώσεις
κ.τ.λ). Μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις ότι περίπου 40 δις βαρέλια πετρελαίου και
600 δις Μ3 Φ.Α. έχουν σχηματισθεί από οργανικές πρώτες ύλες σε μητρικά
πετρώματα και στη συνέχεια μετανάστευσαν σε παγίδες-δομές πετρωμάτων
στον πέριξ της ηπειρωτικής Ελλάδος θαλάσσιο χώρο εν τούτοις είναι πολύ νωρίς
να εκφρασθεί έστω και στατιστική πιθανότητα π.χ το 50% αυτών ή κάποιο άλλο
ποσοστό έστω ακόμη 10% συνιστά βέβαιο απόθεμα. Γεγονός είναι ότι το
κοίτασμα του Πρίνου στην Καβάλα μας έχει δώσει μέχρι εξάντλησης του
περίπου 0,6 δις βαρέλια πετρελαίου σε διάστημα πλέον των 30 ετών, ενώ
περίπου 1,5 δις Μ3 Φ.Α. έχουν εντοπισθεί στην περιοχή της Επανωμής στην
Δ.Χαλκιδική και στο Δ.κατάκολο. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο
εκμετάλλευσης θα πρέπει να προωθήσουμε τις έρευνες για επιβεβαίωση των
μέχρι σήμερα δεδομένων. Πρέπει επίσης να ακολουθήσουν επιλογές νέων
περιοχών και αναθέσεις σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας πέρα των ήδη
υπαρχουσών.
Επειδή στις επιχειρηματικές αποφάσεις αλλά και στην οικονομική θεωρία
γενικότερα οι προσδοκίες παίζουν καταλυτικό παράγοντα, πρέπει να
δημιουργηθεί ένα κλίμα θετικό, που τα προηγούμενα χρόνια απουσίαζε, ώστε
να προσελκύσουμε διεθνείς
πετρελαϊκές εταιρείες με το ανάλογο
οικονομικοτεχνικό κύρος. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ώστε να βελτιώσουμε
ακόμα περισσότερο τους επιχειρηματικούς μας δείκτες και προς αυτή τη
κατεύθυνση πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για άμεση προσέλκυση
επενδυτών, σε μια Μεσόγειο όπου οι γειτονικές μας ανταγωνίστριες χώρες
προηγούνται σε πολλούς τομείς.
Το σενάριο που δοκιμάσθηκε στην εργασία μας αυτή με βάση οικονομικά
στοιχεία, που είναι πραγματικά (royalties, φόροι, κόστος έργων κτλ) για ένα
υποθετικό κοίτασμα (υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι σε δύο
χρόνια και πραγματικό) στον Πατραϊκό Κόλπο αναμένεται να προσφέρει σχεδόν
11 δις ευρώ σε βάθος 27 ετών έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Εκτός αυτού όμως
αναμένεται να συνεισφέρει στις τοπικές κοινωνίες περίπου άλλο 1/5, δηλαδή 2
δις ευρώ σε βάθος 20ετίας. Το όφελος και η θετική επίδραση στην απασχόληση
και το εισόδημα είναι σημαντικό, αφού για μια θέση εργασίας στον κλάδο των
υδρογονανθράκων δημιουργούνται 2-3 νέες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη
οικονομία και για κάθε 1 ευρώ εισοδήματος που αποκτάται άμεσα από τον
συγκεκριμένο κλάδο, δημιουργείται εισόδημα 1-2 ευρώ σε εργαζόμενους σε
άλλους κλάδους. Είναι ευνόητο ότι το σενάριο αυτό με ανάλογες αριθμητικές
προσαρμογές μπορεί να δοκιμασθεί και για μεγαλύτερα ή μικρότερα
αποθέματα, διαφορετικά royalties, φορολογικό καθεστώς κτλ.
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ΔΟΕ: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΕΔΕΥ Α.Ε: Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
ΕΘΙΓΜΕ: Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
ΕΛΠΕ Α.Ε: Ελληνικά Πετρέλαια
ΗΕ: Ηλεκτρική Ενέργεια
ΙΓΕΥ: Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών Υπεδάφους
ΙΓΜΕ: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΕΕΣ: Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΥΦΑ: Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο
Φ.Α.: Φυσικό Αέριο
Φ.Β: Φωτοβολταϊκά
DECC: Department of Energy and Climate Change, UK
IAEA: International Atomic Energy Agency
IMF: International Monetary Fund
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries
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Προσεγγιστικοί συντελεστές μετατροπών
Τα ορυκτά καύσιμα μετριούνται σε τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ) ή toe (tons
oil equivalent)
1 toe προσεγγιστικά ισοδυναμεί με:
Μονάδες θερμότητας: 106 kcal ή 42 GJ ή 40*106 Btu
Στερεά καύσιμα:

1.5 mt λιθάνθρακα

Ηλεκτρική ενέργεια:

12 MWh

Δεδομένου όμως ότι η απόδοση είναι κάτω από 40%, 1 toe παράγει περίπου 4.4
MWh ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα σύγχρονο σταθμό παραγωγής.
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