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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το 

μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. 

Ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία^ «Κέντρον 

Οικονομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονο

μικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών 

και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, 

μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε

δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ

μές που καθορίζει η κυβέρνηση- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, 

καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και, 

τρίτον, η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμμα

τισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικο

νομικών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και με την ιδιότητα 

του συμβουλευτικού οργάνου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από 

τον οποίο εποπτεύεται, παρέχει στην κυβέρνηση τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση 

των σειρών Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, Εκθέσεις, που είναι 

κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, 

περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, καθώς και Στατιστικές Σειρές, 

που παρουσιάζουν με επεξεργασμένη μορφή πρωτογενή στατιστικά δεδομένα. 

Επίσης, δημοσιεύεται και η σειρά Εργασίες για Συζήτηση, που είναι σχέδια 

εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων επιστημόνων ή μελών του 

ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. 

Από τον Δεκέμβριο του 2002 το ΚΕΠΕ εκδίδει την τετραμηνιαία πε

ριοδική έκδοση Οικονομικές εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική 

παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και 
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στο πεδίο διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες 

εναλλακτικών προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 

ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλη

ροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 

οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή 

της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Προγραμματίζοντας την οικονομική τους ανάπτυξη, οι διάφορες χώρες 

χαράζουν ταυτόχρονα και την ενεργειακή τους πολιτική, δοθέντος ότι η ενέρ

γεια είναι βασική εισροή για κάθε οικονομική δραστηριότητα αλλά παράλληλα 

αποτελεί και σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

Κατά τα επόμενα χρόνια, η κατανάλωση της ενέργειας στην Ελλάδα ανα

μένεται να αυξηθεί σημαντικά διότι θεωρείται ότι είναι απαραίτητη για την τα

χεία και σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να καλυφθεί 

η απόσταση που την χωρίζει από τις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένω

σης. Όμως, λόγω της μεγάλης εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές πετρε

λαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρισμού και άνθρακα, οι αυξημένες ενεργειακές α

νάγκες προβλέπεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο ισοζύγιο εξω

τερικών συναλλαγών, με περαιτέρω επιπτώσεις και στα υπόλοιπα μακροοικο

νομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. 

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν εντατικότερα οι εγχώριες 

πηγές ενέργειας και μάλιστα οι ανανεώσιμες πηγές και να χρησιμοποιηθούν 

σύγχρονες τεχνολογίες μετατροπής της πρωτογενούς σε τελικές μορφές ενέρ

γειας για μεγαλύτερη απόδοση. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι διεθνείς τιμές του 

πετρελαίου αυξάνονται, η εν λόγω διαδικασία υποκατάστασης του εισαγόμενου 

πετρελαίου θεωρείται επιβεβλημένη. Όμως, η παραγωγή ενέργειας συμβάλλει 

σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη 

διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

οποίων είναι σκόπιμη η λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

Την τελευταία δεκαετία ο ελληνικός ενεργειακός τομέας βρίσκεται ενώ

πιον σημαντικών αλλαγών. Τα νέα δεδομένα είναι η διείσδυση του φυσικού αε

ρίου, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η απελευθέρωση των 

αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η κατασκευή των διευρω

παϊκών δικτύων, η ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και οι περιβαλλοντικές δε

σμεύσεις μας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του 

ενεργειακού τομέα και εντοπίζονται οι προοπτικές του, που χαρακτηρίζουν το 

ρόλο του στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις αντιμετώπισης των υπαρ

χόντων προβλημάτων. Ελπίζεται ότι με την ανάδειξη του ενεργειακού προβλή

ματος της χώρας, που επιδιώκει η παρούσα εργασία, να επιβοηθείται η καλύ-
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τερη κατανόηση του και να διευκολύνεται το έργο των ασκούντων ενεργειακή 

και περιβαλλοντική πολιτική. 

Καθηγητής ΚΥΠΡΙΑΝΟ! Π. ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Δεκέμβριος 2006 
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Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η συμβολή του ελληνικού ενεργειακού τομέα 
και των συνιστωσών του (αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά πετρελαίου, αγο
ρά φυσικού αερίου και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας-ΑΠ Ε) στην ελληνική οικο
νομία και γίνονται συγκρίσεις με ορισμένα αντίστοιχα μεγέθη των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. 

Στο πρώτο Κεφάλαιο αναπτύσσεται διεξοδικά το καλούμενο ισοζύγιο του 
ελληνικού ενεργειακού τομέα και ο βαθμός της ενεργειακής εξάρτησης και έντα
σης της Ελλάδας αλλά και των χωρών της Ε. Ε.-15. 

Στο δεύτερο Κεφάλαιο μελετάται η αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε), 
που σχεδόν ακόμη μονοπωλείται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), 
η οποία, λόγω της καθετοποίησης που παρουσιάζει, αποτελεί μεγάλο εμπόδιο 
για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η αγορά πετρελαίου αποτελεί τη δεύτερη συνιστώσα του ελληνικού ενερ
γειακού τομέα και είναι το αντικείμενο του τρίτου Κεφαλαίου. Ο υψηλός βαθμός 
της πετρελαϊκής εξάρτησης της Ελλάδας εξακολουθεί να υφίσταται, διαγράφε
ται όμως μια σταθερή τάση υποκατάστασης αυτού του ενεργειακού πόρου κυ
ρίως με φυσικό αέριο. 

Η παραγωγή και διείσδυση του εισαγόμενου φυσικού αερίου αφορά το 
τέταρτο Κεφάλαιο. Η διείσδυση όμως του φυσικού αερίου εξακολουθεί να είναι 
σε πρώιμο στάδιο, και η χρήση του μονοπωλείται σχεδόν από τη ΔΕΗ και ορι
σμένες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Η οικιακή χρήση βρίσκεται σε οριακό 
σημείο, λόγω κυρίως των προβλημάτων άμεσης πρόσβασης στην ενεργειακή αυ
τή πηγή. 

Στόχος του πέμπτου Κεφαλαίου είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ως εναλλακτικής περίπτωσης στα αδιέ
ξοδα, κυρίως σε περιβαλλοντικά θέματα, που παρουσιάζουν οι τρεις προαναφε
ρόμενες ενεργειακές πηγές του τομέα. 

Τα εξαγόμενα χρήσιμα συμπεράσματα από το σύνολο της μελέτης κα
θώς και κάποιες προτάσεις επίλυσης των προβλημάτων (ενεργειακής και περι
βαλλοντικής φύσεως) αποτελούν το περιεχόμενο του έκτου Κεφαλαίου. 

Η παρούσα μελέτη διαφέρει από άλλες παρόμοιες μελέτες που κυκλοφο
ρούν (βλέπε Βιβλιογραφία) στο ότι αντιμετωπίζει, για πρώτη φορά, συνολικά και 
κατά τις συνιστώσες του το θέμα του ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα (ενερ
γειακό ισοζύγιο, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αγορά πετρελαίου, αγορά φυσι
κού αερίου και φυσικά τις ανανεώσιμες ή ήπιες μορφές ενέργειας). Επίσης, η 
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μελέτη αυτή μετράει τις άμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού τομέα στα μακρο

οικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας (προϊόν, απασχόληση, επενδύσεις, 

τιμάριθμο, κλπ.), αφιερώνει σημαντικό τμήμα στην ανάπτυξη των περιβαλλοντι

κών θεμάτων που δημιουργούνται από τη χρήση των ενεργειακών πόρων και 

προβαίνει σε στατιστικές, και όχι μόνο, συγκρίσεις σε επιμέρους θέματα τόσο με 

τις επιμέρους χώρες όσον και με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. 

Τέλος, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη Διοίκηση και τους συναδέλφους 

του ΚΕΠΕ, στους ανώνυμους κριτές της μελέτης, οι οποίοι με τις εύστοχες πα

ρατηρήσεις και υποδείξεις τους συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της μελέ

της, στην υπεύθυνη του τμήματος εκδόσεων του ΚΕΠΕ κα Β. Δεδεγιάν για τη 

συμβολή της στην έκδοση, στην επιμελήτρια εκδόσεων κα Ε. Σουλτανάκη για την 

εποικοδομητική συνεργασία μας κατά την έκδοση του βιβλίου και στις κόρες μου 

Νατάσα και Μαρίνα για την επιμέλεια του κειμένου, ενώ κρατώ ακέραιη την ευ

θύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ \ΑΚ. ΜΑΝΩΛΑΣ 

Νοέμβριος 2006 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

bio: 1 δισεκατομμύριο =10 9 

mio: 1 εκατομμύριο=106 

miot: 1 εκατομμύριο τόνοι 

kt: χιλιομετρικοί τόνοι 

Mt: εκατομμύρια μετρικοί τόνοι 

Kgoe: χιλιόγραμμα ισοδύναμου πετρελαίου, μονάδα μέτρησης ενέργειας 

toe: τόνος ισοδύναμου πετρελαίου, βασική μονάδα μέτρησης της 

ενέργειας, που αντιστοιχεί σε δέκα (10) εκατομμύρια χιλιοθερμίδες 

(106ΤΙΠ). Η επιλογή της μονάδας αυτής οφείλεται στο γεγονός 

ότι το πετρέλαιο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών 

αναγκών 

Ktoe: χιλιότονος ισοδύναμου πετρελαίου 

Mtoe: εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου, βασική μονάδα 

μέτρησης της ενέργειας (106ΜΤΙΠ) 

Gtoe: δισεκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου 

kV: κιλοβόλτ, μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης 

kW: κιλοβάτ=1000 Watt 

kWp ή Wp: μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα Φ/Β σύστημα 

MW: μεγαβάτ=ένα εκατομμύριο Watt 

GW: γιγαβάτ=ένα εκατομμύριο kW, μονάδα μέτρησης της παραγωγής 

δυναμικότητας του ηλεκτρισμού 

TW: τέραβατ=ένα τρισεκατομμύριο Watt 

kWh: κιλοβατώρα = 1000 Watthours 

Μ Wh: μεγαβατώρα=ένα εκατομμύριο Watthours 

GWh: γιγαβατώρα=ένα δισεκατομμύριο Watthours, μονάδα μέτρησης 

της ενέργειας και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε)=86 

toe 

TWh: δισεκατομμύριο kWh 

FEC Τελική κατανάλωση ενέργειας, ενέργεια που προσφέρεται στους 

τελικούς καταναλωτές για όλες τις χρήσεις της ενέργειας 

TPES: Συνολική προσφορά πρωτογενούς ενέργειας 

TFEC: Συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας 

SOx: εκπομπές θείου 

CO2: εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, υπεύθυνος ο ενεργειακός 

τομέας 
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Ν0Χ: εκπομπές οξειδίου του αζώτου 

CH4: μεθάνιο, υπεύθυνος ο ενεργειακός τομέας 

Ν2Ο: υποξείδιο του αζώτου, υπεύθυνος ο γεωργικός τομέας 

NO: μονοξείδιο του αζώτου 

SO2: διοξείδιο του θείου 

Nein: κανονικά κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

Mem: εκατομμύρια κυβικά μέτρα 

Bern: δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 

κ.μ.: κυβικά μέτρα 

Cm: κυβικά μέτρα 

m3: κυβικά μέτρα 

Mm3: εκατομμύρια κυβικά μέτρα 

ΜΤ: εκατομμύρια μετρικοί τόνοι 

LNG: υγροποιημένη μορφή φυσικού αερίου = ΥΦΑ 

Res: Ανανεώσιμες (renewable) Πηγές (sources) Ενέργειας (energy) 

=ΑΠΕ 

CHP: Συμπαραγωγή Θερμότητας Ηλεκτρισμού (ΣΘΗ) 

Φ/B-PV: φωτοβολταϊκό 

ΜΥΗΕ: μικρο-υδροηλεκτρικά 

ΕΕΑ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος 

ΙΕΑ: Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

OECD: ΟΟΣΑ 

UN: Ηνωμένα Έθνη 

IPCC: Διακυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική μεταβολή 

UNIPEDE: Διεθνής Ένωση Παραγωγών KOL Διανομέων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ISIC: Διεθνές Σύστημα Βιομηχανικής Κατάταξης 

ΔΕΗ Α.Ε: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΕΠΑ Α.Ε: Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

ΕΛΠΕ Α.Ε: Ελληνικά Πετρέλαια 

ΥΠ ΑΝ: Υπουργείο Ανάπτυξης 

ΥΠΟΙΟ: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

ΚΑΠΕ: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

CRES Center of Renewable Energy Sources 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενέργεια (παραγωγή, κατανάλωση και διαχείριση ενεργειακών πό
ρων) αποτελεί βασική εισροή για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Η χάραξη 
της ενεργειακής πολιτικής είναι επομένως λειτουργία με υψηλή προτεραι
ότητα στο πλαίσιο του προγραμματισμού της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαραίτητη για την 
πρόοδο και την ευημερία του τόπου, και αναγκαία για να καλυφθεί η μεγάλη 
απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.), θα απαιτήσει σημαντική αύξηση στην κατανάλωση της ενέρ
γειας, μεγάλο μέρος της οποίας θα εξακολουθήσει να εισάγεται. 

Πέραν αυτού, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν παραπέρα οι εγχώριες 
πηγές ενέργειας καθώς και η χρήση της τεχνολογίας, για μεγαλύτερη ενερ
γειακή απόδοση, ενέργειες απαραίτητες για την υποκατάσταση του πετρε
λαίου, σήμερα μάλιστα που οι τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνουν σημαντι
κές αυξήσεις διεθνώς (προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις 1973-74 και 1979). 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η παραγωγή ενέργειας συμβάλλει 
τα μέγιστα στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου και στη διατά
ραξη της οικολογικής ισορροπίας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει 
να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε 
φάση σημαντικών αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου (το φυσικό αέ
ριο είναι καθαρό και εύχρηστο καύσιμο, κατάλληλο για οικιακές, εμπορικές, 
και ειδικές βιομηχανικές χρήσεις), η κατασκευή των διευρωπαϊκών δικτύων, η 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία - θερμική ενέργεια 
του εσωτερικού της γης - αιολική ενέργεια και ηλιακή ενέργεια), η εξοικονό
μηση ενέργειας, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου, η ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και οι περιβαλλοντικές δε
σμεύσεις (εκπλήρωση των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο 
του Κιότο) αποτελούν τα νέα δεδομένα του. 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα αποτελείται από τους εξής τέσσερις 
βασικούς τομείς: 

• Τον τομέα του ηλεκτρισμού, ή αλλιώς την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
στον οποίο ακόμη και σήμερα δεσπόζουσα θέση κατέχει η Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

• Τον τομέα των πετρελαιοειδών, στον οποίο εκτός από τις κρατικές επι
χειρήσεις (ΕΛΠΕ- Petrola, ΕΚΟ και ΕΛΔΑ) λειτουργεί ένας ιδιωτικός 
φορέας (η Motor Oil). 
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• Τον τομέα του φυσικού αερίου, ο οποίος κυριαρχείται από τη Δημόσια 

Επιχείρηση του Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ). 

• Τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία δεν θα αναπτυχθεί η παραγω

γή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ενεργειακό πόρο της πυρηνικής ενέργειας 

(όπως αυτό γίνεται σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Βουλγαρία, κλπ.) λόγω 

του ότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει τη μη χρησιμοποίηση της για λόγους 

ασφάλειας (σεισμικότητα του ελληνικού εδάφους, πυρηνικά ατυχήματα, κλπ.). 

Επίσης δεν αναπτύσσεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο η κατηγορία των ενεργεια

κών πόρων «Στερεά καύσιμα-Άνθρακας και Λιγνίτης», γιατί η Ελλάδα έχει μό

νο λιγνίτη, η σπουδαιότητα του οποίου αναπτύσσεται, σε μεγάλη έκταση, στο 

κεφάλαιο της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας (Κεφάλαιο 2 της παρούσας 

μελέτης). 

Η σημασία του ελληνικού ενεργειακού συστήματος στην ελληνική οικο

νομία, από την άποψη των επιπτώσεων του στα μακροοικονομικά μεγέθη, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Ο θεμελιώδης ρόλος του συστήματος διαπιστώνεται όχι μό

νον από την άμεση συνεισφορά του (δημιουργία προϊόντος και απασχόλησης), 

αλλά κυρίως από την έμμεση συμβολή του στην ομαλή λειτουργία όλων των άλ

λων τομέων της οικονομίας (η έμμεση συμβολή των φορέων του ελληνικού ενερ

γειακού συστήματος στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας απαιτεί τη χρήση 

των Πινάκων Εισροών-Εκροών, θέμα που δεν είναι αντικείμενο της παρούσας 

μελέτης). 

Η άμεση αλλά και η έμμεση επίδραση των τομέων του συστήματος 

στην εγχώρια οικονομία μπορεί να μετρηθεί από το ποσοστό συμμετοχής τους 

στη δημιουργία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), στη συνολική 

απασχόληση και στις συνολικές επενδύσεις, αλλά και από τις επιπτώσεις που 

έχουν τα άλλα σημαντικά οικονομικά του μεγέθη σε άλλα μακροοικονομικά 

μεγέθη της οικονομίας, όπως είναι οι επιπτώσεις των τιμολογιακών αναπρο

σαρμογών των ενεργειακών πρώτων υλών και προϊόντων (πετρέλαιο και ηλε

κτρική ενέργεια) στον τιμάριθμο και οι τυχόν επιβαρύνσεις που προκύπτουν 

στον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό από τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Α, το παραγόμενο προϊόν του συ

νόλου των ενεργειακών τομέων συμμετέχει κατά 6,5%-7,0% περίπου στο ΑΕΠ 

(συνολικά έσοδα όλων των φορέων που ασχολούνται με την ενέργεια όπως 

ΔΕΗ, ΕΛΠΕ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε. διαιρουμένων δια του αντίστοιχου ΑΕΠ της χώ

ρας), η απασχόληση του αντιπροσωπεύει το 0,9% περίπου της συνολικής α-
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ΠΙΝΑΚΑΣ A 

Σύνολο δημοσίων φορέων* ελληνικού ενεργειακού συστήματος 

(σε εκατ. €) 

/) Έσοδα 

ϋ) Έξοδα 

- Μισθοδοσία 

- Τόκοι 

- Λοιπά 

Hi) Οικονομικό αποτέλεσμα (i-ii) 

iv) Επενδύσεις 

ν) Αποπληρωμή χρεωλυσίων & 
εξ. πιστώσεων 

vi) Ακαθάριστος δανεισμός 

vii) Μέση ετήσια απασχόληση (Άτομα) 

viii) Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων 

% επίπτωση στον τιμάριθμο 

ix) Ανεξόφλητα υπόλοιπα 

χ) Ανεξόφλητα υπόλοιπα με εγγύηση 
Ελλ. Δημοσίου 

1. Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν (εκατ. €) 

2. Συνολικές Ακαθάριστες Επενδύσεις 
(εκατ. €) 

3. Συνολική απασχόληση (000 άτομα) 

Παραγόμενο προϊόν (% ΑΕΠ) (ill) 

Συμμετοχή της απασχόλησης τομέων του 
ενεργειακού συστήματος στη συνολική 
απασχόληση της οικονομίας (viil2) 

Συμμετοχή των επενδύσεων τομέων 
του ενεργειακού συστήματος 
στο σύνολο των Ακαθ. Επενδύσεων 
της Οικονομίας (iv/3) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Απολογιστικά 

8.653,5 

8.366,3 

1.069,1 

390,9 

6.906,3 

287,2 

1.345,4 

741,2 

1.147,0 

35.401,0 

17,8% 

1,2% 

-

_ 

121.679 

30.074 

4.002,5 

7,1% 

0,9% 

4,5% 

8.751,9 

8.551,2 

1.276,9 

308,3 

6.966,0 

200,7 

1.065,8 

703,8 

513,5 

35.022 

-2,9% 

-0,195% 

-

_ 

131.118 

31.277 

3.885,9 

6,7% 

0,9% 

3,4% 

8.995,6 

8.168,6 

1.439,2 

231,2 

6.498,2 

827,0 

1.067,6 

927,7 

181,3 

33.496 

-4,0% 

-0,027% 

4.620,2 

1.314,7 

141.477 

33.779 

3.924,8 

6,4% 

0,9% 

3,2% 

10.079,5 

9.434,6 

1.287,3 

211,6 

7.935,7 

644,9 

1.224,3 

743,8 

623,9 

32.916 

3,6% 

0,242% 

4.432,7 

1.418,6 

152.139 

39.762 

3.985,7 

6,6% 

0,8% 

3,1% 

10.997,1 

10.270,2 

1.123,6 

205,9 

8.940,7 

726,9 

1.005,6 

936,4 

530,0 

31.579 

6,2% 

0,42% 

4.176,0 

2.719,0 

163.933 

42.453 

4.057,4 

6,7% 

0,8% 

2,4% 

Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Δ/νση Δημοσίων Επιχειρήσεων, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
* Δημόσιοι Φορείς είναι η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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πασχόλησης της χώρας και το 43,0% περίπου της απασχόλησης των Δημο

σίων Επιχειρήσεων (Δ.Ε.) (περίπου 85 χιλ. άτομα το 2004), οι τιμολογιακές 

αναπροσαρμογές του επηρεάζουν σημαντικά τον τιμάριθμο, παρά την κοι

νωνική και αντιπληθωριστική πολιτική (διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στις 

ενεργειοβόρες βιομηχανίες, σταυροειδής επιδότηση τιμών μεταξύ των κατα

ναλωτών, κλπ.) που ασκείται μέσω των προαναφερόμενων Δ.Ε., ενώ οι ακα

θάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου του ελληνικού ενεργειακού τομέα αντι

προσωπεύουν το 4,0% περίπου των αντιστοίχων επενδύσεων της χώρας. Τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα των συναφθέντων δανείων, εξάλλου, ανέρχονταν την 

31.12.2004 στο ύψος των 4.176 εκατ. €, ενώ τα καλυπτόμενα με εγγυήσεις 

του Δημοσίου σε 2.719 εκατ. €. Σημειώνεται ότι το χρέος του ελληνικού ενερ

γειακού τομέα δεν συμπεριλαμβάνεται στο ύψος του χρέους της κεντρικής 

κυβέρνησης, σύμφωνα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. 

Τονίζεται, τέλος, ότι ο ελληνικός ενεργειακός τομέας συμβάλλει τόσο 

στη βελτίωση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των νοικο

κυριών, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, δεδομέ

νου ότι οι διάφορες μορφές ενέργειας αποτελούν απαραίτητη εισροή, σχεδόν, 

σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το ισοζύγιο του ελληνικού ενεργειακού συστήματος αποτελείται από την 

εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας (ενέργεια που εξάγεται από τους 

φυσικούς πόρους: λιγνίτη, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, που χρησιμοποιούνται είτε όπως αυτές προσφέρονται από τη φύση, 

είτε μετατρέπονται σε δευτερογενείς μορφές ενέργειας όπως ο ηλεκτρισμός, τα 

προϊόντα πετρελαίου κλπ.), τις καθαρές εισαγωγές ενέργειας και τη μεταβολή των 

αποθεμάτων ενέργειας. Το άθροισμα των τριών αυτών συνιστωσών δημιουργεί 

τη συνολική προσφορά ενέργειας του ελληνικού ενεργειακού συστήματος. 

Σημειώνεται ότι για να προκύψει η ποσότητα της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας θα πρέπει να υπολογιστούν αφαιρετικά οι ποσότητες εκείνες που 

δαπανώνται για το μετασχηματισμό της πρωτογενούς ενέργειας σε τελικές μορ

φές ενέργειας, καθώς και οι τυχόν απώλειες και ιδιοκαταναλώσεις των φορέων 

μετασχηματισμού. Η τελική κατανάλωση (ζήτηση) ενέργειας, με άλλα λόγια, 

είναι οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται από τους τελικούς καταναλωτές ή 

τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας (βιομηχανία, μεταφορές, εμπόριο, 

γεωργία, δημόσια διοίκηση, οικιακοί καταναλωτές, κλπ.) και ισούται με τη 

συνολική προσφορά ενέργειας μείον τις ποσότητες που δαπανώνται για με

τασχηματισμό και μείον τις απώλειες και τις αυτό καταναλώσεις, όπως και ο 

Πίνακας 1 παρουσιάζει. 

Από τον Πίνακα 1 εξάλλου παρατηρούμε ότι ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 

Μεταβολής (ΜΕΡΜ) για την εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην 

περίοδο 1973-2003 ήταν της τάξεως του 5%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή για 

τις καθαρές εισαγωγές και την κατανάλωση ενέργειας ήταν 1,9% και 2,9% αντί

στοιχα. Έτσι ο βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας αυξήθηκε από 18,9% σε 

33,2%, γεγονός που επισημαίνει ότι η εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέρ

γειας υποκαθιστά μερίδιο των εισαγωγών ενεργειακών πόρων. Επίσης παρα

τηρούμε ότι οι καθαρές εξαγωγές αυξήθηκαν με ΜΕΡΜ 1,9%, ενώ ο αντίστοι

χος ρυθμός για την κατανάλωση ήταν 2,9%. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις του ενεργειακού ισοζυγίου 

αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, έχει 

καταρτιστεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) «Σχέδιο Μακροχρονίου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ελλάδος για την περίοδο 2001-2020». 

Στο σχέδιο αυτό προβλέπονται οι εξής βασικές παραδοχές που επη

ρεάζουν τη ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ισοζύγιο ελληνικού ενεργειακού συστήματος 

Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι. Εγχώρια 

παραγωγή 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

II. Συνολικές 

εισαγωγές (Net) 

III. Συνολικές 

μεταβολές 

αποθεμάτων 

IV. Συνολική 

ηροοφορά 

(TPESf(MMII) 

Β. ΖΗΤΗΣΗ 

(ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) 

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

2,33 

11,1 

-1,1 

12,4 

9,21 

3,2 

% 
Διάρ

θρωση 

18,9% 

90% 

-8,9% 

100% 

75% 

25% 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

8,77 

12,7 

0,24 

21,8 

15,0 

6,8 

% 
Διάρ

θρωση 

40,3% 

59% 

1,1% 

100% 

69% 

31% 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,55 

16,4 

0,66 

26,6 

19,0 

7,6 

% 
Διάρ

θρωση 

35,8% 

62% 

2,5% 

100% 

71% 

29% 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,99 

18,1 

-0,28 

27,8 

19,5 

8,3 

% 
Διάρ

θρωση 

35,9% 

65% 

-1% 

100% 

70% 

30% 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,97 

18,1 

0,14 

28,2 

20,08 

8,1 

% 
Διάρ

θρωση 

35,3% 

64,2% 

0,5% 

100% 

71% 

29% 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

10,22 

19,9 

-1,07 

29,0 

20,48 

8,6 

% 
Διάρ

θρωση 

35,2% 

68,5% 

-3,7% 

100% 

71% 

29% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,92 

19,1 

0,89 

29,9 

21,58 

8,3 

% 
Διάρ

θρωση 

33,2% 

64% 

3,0% 

100% 

72% 

28% 

Περίοδος 

1973-

2003 

ΜΕΡΜ** 

5,0 

1,9 

3,0 

2,9 

3,3 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003, Επεξεργασία από τον 

συγγραφέα. 

* TPES: Total Primary Energy Supply (Συνολική Προσφορά Πρωτογενούς Ενέργειας). 

** ΜΕΡΜ: Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής. 

• Η συνέχιση της τάσης που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. 

• Η αύξηση πληθυσμού κατά 0,2% ετησίως. 

• Αύξηση ΑΕΠ κατά 4% μέχρι το 2010 και 2,9% για τη δεκαετία 2010-2020. 

• Μικρές αυξητικές τάσεις της τιμής τόσο του αργού πετρελαίου όσο και 

του φυσικού αερίου (υιοθέτηση των προβλέψεων της DG for Energy 

and Transport της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

• Οι τιμές των στερεών καυσίμων εμφανίζονται περίπου σταθερές για 

όλη την περίοδο μέχρι το 2020. Επίσης γίνεται πρόβλεψη διατήρησης 

των σημερινών επιπέδων φορολογίας τόσο των ειδικών φόρων όσο και 

του ΦΠΑ για όλες τις μορφές ενέργειας. 

• Η αγορά ενέργειας προβλέπεται να απελευθερωθεί πλήρως. 

• Η προώθηση των ΑΠΕ θα συνεχιστεί, και θα ενισχυθεί η συμπαραγωγή 

και η εξοικονόμηση ενέργειας. 
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• Η διείσδυση του φυσικού αερίου θα συνεχισθεί σε όλους τους τομείς 

τελικής κατανάλωσης. 

• Οι κλιματολογικές συνθήκες για όλη την περίοδο θα παραμείνουν 

αμετάβλητες. 

• Σύγκλιση στο επίπεδο των ανέσεων των ελληνικών νοικοκυριών με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα (επιφάνεια κατοικιών, αριθμός συσκευών θέρμαν

σης και ψύξης, ψυχαγωγίας κλπ.). 

• Τα επιτόκια προεξόφλησης για τις ενεργειακές επενδύσεις προβλέπο

νται στο 8% για τους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, των διυλιστηρίων 

και των λοιπών μεγάλων ενεργειακών μονάδων, στο 12% στους τομείς 

της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, της μικρής συμπαραγωγής και των 

ΑΠΕ, και στο 17,5% στον οικιακό τομέα και τις μεταφορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες βασικές παραδοχές η ΡΑΕ 

υπολογίζει ότι: 

• Ο ΜΕΡΜ αύξησης της εγχώριας πρωτογενούς ενέργειας θα είναι της 

τάξεως του 2,5% για την περίοδο 2000-2010 και 1% για την περίοδο 

2010-2020. 

• Η ενεργειακή εξάρτηση γύρω στο 2010 θα είναι περίπου 71-72%. 

• Η ενεργειακή ένταση του συστήματος θα μειώνεται με ΜΕΡΜ 1,4% για 

την περίοδο 2005-2010 και 2,3% για την περίοδο 2010-2020. 

• Η τελική ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί με ΜΕΡΜ 2,7% για την περίοδο 

2005-2010 και για την περίοδο 2010-2020 με ΜΕΡΜ της τάξεως του 1,4-

1,5% (ο τριτογενής τομέας θα αυξηθεί με ΜΕΡΜ 3,7%, ο τομέας των 

μεταφορών με ΜΕΡΜ 2,3% και ο δευτερογενής τομέας με ΜΕΡΜ 3,2%). 

• Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί με ΜΕΡΜ 3,8%, 

γεγονός που θα απαιτήσει τη δημιουργία σημαντικού επιπέδου νέων 

επενδύσεων συνολικής ισχύος 5.718 MW (4.545 MW θερμικών μο

νάδων, 402 MW υδροηλεκτρικών μονάδων και 769 MW αιολικών). 

Αν ο σχεδιασμός αυτός επαληθευτεί, τότε οι εκπομπές αερίων διοξει

δίου του άνθρακα (CO2), από τον ενεργειακό τομέα, θα αυξηθούν κατά 48,5% 

μέχρι το 2010 και κατά 57,8% μέχρι το 2020, παρά τη μείωση της έντασης εκπο

μπών CÜ2 ανά μονάδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και τη μείωση 

της έντασης εκπομπών CÜ2 ανά μονάδα ΑΕΠ. Έτσι η επίτευξη του στόχου πε

ριορισμού της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο +25% μέ

χρι το 2012, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Πρωτόκολλο του Κιότο), φα

ντάζει απραγματοποίητη, εκτός αν η Ελλάδα προβεί σε αγορά δικαιωμάτων εκπο

μπών από άλλες χώρες, με ένα οριακό κόστος 59,7 € (2000)It CO2. 

Είναι επομένως αναγκαία η λήψη μέτρων από τώρα, τα οποία θα αποβλέ

πουν στη μείωση της ενεργειακής έντασης, δηλαδή στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
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υποκαθιστώντας καύσιμα (π.χ. φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αντί ορυκτών καυσίμων) που οδηγούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και ειδικότερα στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Κατωτέρω θα επιχειρηθεί αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους συνι

στωσών τόσο της συνολικής προσφοράς ενέργειας, όσο και της τελικής κατα

νάλωσης (ζήτησης) ενέργειας. 

1.1. Εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 

Η Ελλάδα είναι μια μικρή και απομονωμένη, από τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργειακή αγορά και η συνολική προσφορά πρωτογε

νούς ενέργειας της (Total Primary Energy Supply-TPES) ανερχόταν, το 2003, 

όπως ο Πίνακας 1.1 δείχνει, σε 9,92 Mtoe (million tones of oil equivalent on a net 

calorific value basis) (ή σε 9,92 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου - 106 ΤΙΠ). 

Η εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας αυξήθηκε από 2,33 χ 106 

ΤΙΠ το 1973 σε 9,92 χ 106 ΤΙΠ το 2003 και σημείωσε ΜΕΡΜ 5%. Όπως δια

πιστώνεται από τη στήλη της ποσοστιαίας συμμετοχής στον Πίνακα 1.1 (εγχώρια 

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας), αλλά και από το Διάγραμμα 1.1, η κύρια 

πηγή καυσίμου παραμένει ο λιγνίτης που, ενώ το 1973 αντιπροσώπευε το 73% 

της εγχώριας παραγωγής της πρωτογενούς ενέργειας, το 2003 η αντίστοιχη 

συμμετοχή του ανήλθε στο 82% (ενώ ο ΜΕΡΜ ήταν της τάξεως του 5,4%), υπο

καθιστώντας άλλους ενεργειακούς πόρους και ειδικότερα το πετρέλαιο, η σπου

δαιότητα του οποίου στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας βαίνει συνεχώς 

μειούμενη, από 10,0% το 1990 στο 1% το 2003 (προφανώς λόγω της σημαντικής 

μείωσης των αποθεμάτων και της άντλησης πετρελαίου από τα κοιτάσματα του 

Πρίνου-Καβάλας). Εξάλλου στην παραγωγή εγχώριας πρωτογενούς ενέργειας οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ-αιολικά πάρκα και ηλιακοί συλλέκτες, 

βιομάζα) συνέβαλαν στο σύνολο κατά 12% το 2003 έναντι συμβολής τους κατά 

19% το 1973 (μόνο η βιομάζα παρουσίασε ΜΕΡΜ της τάξεως του 2,7%). 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ο σημαντικός περιορισμός στην πα

ραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς που, ενώ το 1973 αντι

προσώπευαν το 8,0%, το 2003 η παραγωγή τους περιορίστηκε μόλις στο 4% 

(ο ΜΕΡΜ για τα υδροηλεκτρικά για την περίοδο 1973-2003 ήταν της τάξεως 

του 2,5%), προφανώς λόγω της κακής υδραυλικότητας. 

Σημειώνεται ότι η παραγωγή εγχώριου φυσικού αερίου την περίοδο 

1973-2003 ήταν σχεδόν μηδενική με εξαίρεση το 1990, όπου η παραγωγή του 

αντιπροσώπευε μόλις το 2% της συνολικής εγχώριας παραγωγής πρωτογε

νούς ενέργειας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας κατά ενεργειακό πόρο 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι. Εγχώρια παραγωγή 

πρωτογενούς ενέργειας 

1. Λιγνίτης-Άνθρακας 

2. Πετρέλαιο 

3. Φυσικό αέριο 

4. Πυρηνική ενέργεια 

5. Βιομάζα 

6. Υδροηλεκτρική 

7. Γεωθερμική 

8. Ηλιακή/Αιολική 

2,33 

1,69 

0 

0 

0 

0,45 

0,19 

0 

0 

100% 

73% 

0% 

0% 

0% 

19% 

8% 

0% 

0% 

8,77 

7,12 

0,84 

0,14 

0 

0,46 

0,15 

0 

0,06 

100% 

81% 

10% 

2% 

0% 

5% 

2% 

0% 

1% 

9,55 

8,04 

0,02 

0 

0 

0,98 

0,4 

0 

0,11 

100% 

84% 

0% 

0% 

0% 

10% 

4% 

0% 

1% 

9,99 

8,22 

0,26 

0,04 

0 

1,01 

0,32 

0 

0,14 

100% 

82% 

3% 

0% 

0% 

10% 

3% 

0% 

1% 

9,97 

8,39 

0,18 

0,04 

0 

1,01 

0,18 

0 

0,17 

100% 

84% 

2% 

0% 

0% 

10% 

2% 

0% 

2% 

10,22 

8,58 

0,17 

0,04 

0 

1,03 

0,24 

0 

0,16 

100% 

84% 

2% 

0% 

0% 

10% 

2% 

0% 

2% 

9,92 

8,18 

0,13 

0,03 

0 

0,98 

0,41 

0 

0,19 

100% 

82% 

1% 

0% 

0% 

10% 

4% 

0% 

2% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 

Εγχώρια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 
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Σημειώνεται, επίσης, ότι πριν την ενεργειακή κρίση η κατανάλωση πρω

τογενούς ενέργειας στην Ελλάδα αυξανόταν με Μέσους Ετήσιους Ρυθμούς 

Μεταβολής (ΜΕΡΜ) της τάξεως του 10%. Μετά το 1973 οι ρυθμοί άρχισαν να 

μειώνονται με αποτέλεσμα, για την περίοδο 1973-2003, να παρατηρείται μέση 

ετήσια αύξηση της τάξεως μόνο του 5%. 

1.2. Καθαρές εισαγωγές ενέργειας 

Οι καθαρές εισαγωγές, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.2 (εισαγωγές 

και εξαγωγές ενέργειας), αντιπροσώπευαν το 1973 το 90% περίπου του συ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 

Εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

II. Συνολικές εισαγωγές (Net) 

1. Αιγνίτης-Άνθρακα<; 

Εξαγωγές 

Εισαγωγές 

Καθαρές εισαγωγές 

2. Πετρέλαιο 

Εξαγωγές 

Εισαγωγές 

Καταναλώσεις 

ποντοπόρων πλοίων 

Καθαρές εισαγωγές 

3. Φυσικό αέριο 

Εξαγωγές 

Εισαγωγές 

Καθαρές εισαγωγές 

4. Ηλεκτρική ενέργεια 

Εξαγωγές 

Εισαγωγές 

Καθαρές εισαγωγές 

11,13 

0,02 

0,47 

0,45 

4,95 

16,51 

0,89 

10,67 

0 

0 

0 

0 

0,01 

0,01 

100% 

0% 

4% 

4% 

44% 

148% 

8% 

96% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

12,74 

0 

0,92 

0,92 

7,56 

21,87 

2,55 

11,76 

0 

0 

0 

0,05 

0,11 

0,06 

100% 

0% 

7% 

7% 

59% 

172% 

20% 

92% 

0% 

0% 

0% 

0% 

16,43 

0,05 

0,78 

0,73 

3,84 

21,42 

3,12 

14,46 

0 

1,22 

1,22 

0,14 

0,16 

0,02 

100%ο 

0% 

5% 

4% 

23% 

130% 

19% 

88% 

0% 

7% 

7% 

1% 

1% 

0% 

18,13 

0,04 

0,81 

0,77 

4,17 

23,44 

3,6 

15,67 

0 

1,69 

1,69 

0,15 

0,15 

0 

110% 

0% 

4% 

4% 

25% 

143% 

22% 

86% 

0% 

0% 

9% 

9% 

1% 

1% 

0% 

18,1 

0,03 

0,89 

0,86 

3,98 

23,34 

3,49 

15,87 

0 

1,67 

1,67 

0,31 

0,01 

-0,3 

100% 

0% 

5% 

5% 

2η 

129% 

19% 

88% 

0% 

0% 

9% 

9% 

2% 

0% 

•2% 

19,88 

0,02 

0,65 

0,63 

4,27 

24,65 

3,13 

17,25 

0 

1,75 

1,75 

0,15 

0,40 

0,25 

100% 

0% 

3% 

3% 

21% 

124% 

16% 

87% 

0% 

0% 

9% 

9% 

1% 

2% 

1% 

19,1 

0,07 

0,49 

0,42 

6,04 

25,72 

3,2 

16,48 

0 

2 

2 

0,16 

0,36 

0,2 

100Vo 

0% 

3% 

2% 

32% 

135% 

17% 

8Wo 

0% 

0% 

10% 

10%. 

1% 

2% 

1% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 
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νόλου των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας (με το αργό πετρέλαιο και τα 

πετρελαϊκά προϊόντα να αντιπροσωπεύουν το 96% των εισαγωγών ενέργειας), 

ενώ το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό έχει περιοριστεί στο 64% (με το πετρέ

λαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα να αντιπροσωπεύουν το 86% περίπου των ει

σαγωγών των ενεργειακών της αναγκών). Σημειώνεται ότι ο Μ Ε Ρ Μ για την πε

ρίοδο 1973-2003 ήταν της τάξεως του 1,9%. 

Εξάλλου η συμμετοχή των στερεών καυσίμων (λιγνίτης και άνθρακας) 

βαίνει φθίνουσα (4% το 1973 και 2% το 2003), ενώ η συμμετοχή του φυσικού 

αερίου αυξάνει σταδιακά και το 2003 αντιπροσώπευε το 6% των εισαγωγών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) πα

ραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και πραγματοποιείται κυρίως από τις βαλ

κανικές και μόνο χώρες. 

1.3. Μεταβολή αποθεμάτων ενέργειας 

Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζεται η αυξομείωση αποθεμάτων των πρωτο

γενών μορφών ενέργειας. Η αύξηση των αποθεμάτων σημειώνεται με - και η 

μείωση με +. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

Συνολικές μεταβολές αποθεμάτων 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

III. Συνολικές μεταβολές 

αποθεμάτων 

IV. Συνολική προοφορά 

(TPES)*(I+II+III) 

-1,1 

12,4 

-9% 

100% 

0,24 

21,8 

1% 

100% 

0,66 

23,6 

3% 

100% 

-0,28 

27,8 

-1% 

100% 

0,14 

28,3 

0% 

100% 

-1,07 

29,0 

-4% 

100% 

0,89 

29,9 

3% 

100% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

* TPESJotal Primary Energy Supply (Συνολική Προσφορά Πρωτογενούς Ενέργειας). 

1.4. Συνολική προσφορά ενέργειας 

Η συνολική προσφορά πρωτογενούς ενέργειας (Total Primary Energy 

Supply-TPES) αποτελείται από την εγχώρια παραγωγή ενέργειας συν τις 
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καθαρές εισαγωγές ενέργειας συν τη μεταβολή των αποθεμάτων, όπως 

δείχνει ο Πίνακας 1.4: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Συνολική προσφορά ενέργειας 

1973 

Mtoe 

Π 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι. Εγχώρια παράγωγη 

πρωτογενούς ενέργειας 

II. Συνολικές εισαγωγές 

(Net) 

III. Συνολικές μεταβολές 

αποθεμάτων 

Ν. Συνολική Προσφορά 

(TPESf(MI+IH) 

2,33 

77,73 

-1,1 

12,4 

18,9% 

90,0% 

-8,9% 

100% 

8,77 

12,74 

0,24 

21,8 

40,3% 

58,6% 

1,1% 

100% 

9,55 

76,43 

0,66 

26,6 

35,8% 

67,7% 

2,5% 

100% 

9,99 

73,73 

-0,28 

27,8 

35,9% 

65,7% 

-1% 

100% 

9,97 

78,7 

0,14 

28,2 

35,3% 

64,2% 

0,5% 

100% 

10,22 

79,88 

-1,07 

29,0 

35,2% 

68,5% 

-3,7% 

100% 

9,92 

19,09 

0,89 

29,9 

33,2% 

64,0% 

3,0% 

100% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

* TPES:Total Primary Energy Supply (Συνολική Προσφορά Πρωτογενούς Ενέργειας). 

Από τον ίδιο Πίνακα 1.4 προκύπτει επίσης ότι η συνολική προσφορά 

πρωτογενούς ενέργειας αυξήθηκε με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 

γύρω στο 5,0% την περίοδο 1973-2003. 

Από τον προαναφερόμενο πίνακα, εξάλλου, εξάγεται ο βαθμός ενερ

γειακής εξάρτησης της Ελλάδας ή άλλως ο βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας 

- αυτάρκειας (ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται 

από τη συνολική εγχώρια παραγωγή), ο οποίος παρουσιάζει την εξής διαχρο

νική εξέλιξη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4α 

Ενεργειακή εξάρτηση (Διείσδυση) - Ενεργειακή αυτάρκεια (Αυτοδυναμία) 

Ενεργειακή αυτάρκεια 

Ενεργειακή εξάρτηση 

1973 

18,9% 

81,1% 

1990 

40,3% 

59,7% 

1999 

35,8% 

64,2% 

2000 

35,9% 

64,1% 

2001 

35,3% 

64,7% 

2002 

35,2% 

64,8% 

2003 

33,2% 

66,8% 

Ο βαθμός της ενεργειακής εξάρτησης είναι σημαντικός, γιατί το κό

στος της εισαγόμενης ενέργειας αφενός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην 
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οικονομική ανάπτυξη (εξαγωγή διαθέσιμου εισοδήματος) και αφετέρου σο
βαρούς κινδύνους για τον εφοδιασμό της χώρας σε περιόδους κρίσεως. Από 
την προαναφερόμενη διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων της ενεργειακής εξάρ
τησης φαίνεται ότι, ενώ το 1973 το ελληνικό ενεργειακό σύστημα είχε δείκτη 
ενεργειακής εξάρτησης περίπου 81,1%, το αντίστοιχο ποσοστό της περιόδου 
1990-2003 έχει μειωθεί σημαντικά και έχει σταθεροποιηθεί ανάμεσα στο 60%-
67% (2003), λόγω κυρίως της παρατηρούμενης υποκατάστασης των εισαγω
γών ενέργειας από εγχώριους ενεργειακούς πόρους (μέσος ετήσιος ρυθμός 
αύξησης 5%) και της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά. Για 
λόγους συγκρισιμότητας παρατίθεται ο Πίνακας 1.5 (και το Διάγραμμα 1.2), τα 
οποία παρουσιάζουν την εισαγωγική εξάρτηση ενέργειας των δεκαπέντε χω-
ρών-μελών της Ε.Ε. στο σύνολο των καυσίμων, και κατά κατηγορία ενερ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Εισαγωγική εξάρτηση, 2003 
(%) 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμ. Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

Όλα τα καύσιμα 

66,8 

85,3 

76,4 

84,0 

61,1 

50,5 

42,9 

-5,9 

69,8 

-31,7 

87,1 

37,6 

59,2 

98,7 

78,8 

51,8 

Στερεά καύσιμα 

4,7 

99,7 

63,4 

97,7 

29,1 

86,0 

92,7 

52,2 

83,8 

98,3 

65,8 

104,6 

80,6 

100,0 

86,2 

55,1 

Πετρέλαιο 

96,1 

103,1 

99,6 

82,9 

98 

99,4 

106,3 

-33,2 

93,5 

-98,0 

96,3 

91,7 

102,1 

100,2 

10,9 

79,2 

Φυσικό αέριο 

98,8 

100,3 

99,1 

80,3 

78,8 

95,5 

100,0 

-8,2 

78,7 

-55,7 

85,2 

-45,0 

100,0 

100,0 

98,9 

49,2 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

European Union, Energy and Transport Figures 2005, και Eurostat. 

Σημείωση: 1. Εισαγωγική εξάρτηση = καθαρές εισαγωγές/συνολική κατανάλωση. 

2. Οι αρνητικοί αριθμοί σημαίνουν ότι η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας. 

3. Τιμές πάνω από 100% σημαίνουν ότι οι χώρες δημιουργούν αποθέματα. 
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γειακού καυσίμου (στερεά καύσιμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), μόνο για το 
έτος 2003. 

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας για όλα τα καύσιμα το 2003, όπως 
και Πίνακας 1.5 παρουσιάζει, βρισκόταν στο 66,8% περίπου, ποσοστό που εί
ναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. (51,8% περίπου) για το ίδιο έτος. Εί
ναι όμως σημαντικό, γιατί τα αντίστοιχα ποσοστά για την Πορτογαλία, την Ισπα
νία, το Βέλγιο, αλλά και την Ιρλανδία υπερέχουν εκείνου της Ελλάδας. Ση
μειώνεται ότι τα ποσοστά εξάρτησης διαφοροποιούνται, όταν μελετηθούν χω
ριστά τα επιμέρους ενεργειακά προϊόντα και ειδικότερα το πετρέλαιο και το φυ
σικό αέριο, όπου η Ελλάδα παρουσιάζει σχεδόν 100% εισαγωγική εξάρτηση. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Ενεργειακή εξάρτηση των χωρών της Ε.Ε.-15, 2003 

1 2ο,ο , 1 

-60,01 
Χώρες 

0 Όλα τα καύσιμα 

Εξάλλου στον Πίνακα 1.6 παρουσιάζεται το ποσοστό αυτάρκειας (συμ
πληρωματικό του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης) για τις χώρες της Ε.Ε. για 
την περίοδο 1973-2003. Από τον πίνακα συνάγεται ότι οι περισσότερες χώρες 
έχουν υψηλό βαθμό εξάρτησης ενεργειακών πόρων, με εξαίρεση το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να 
παράγει εγχώρια μόνο το 19-40% περίπου των ενεργειακών της αναγκών, κα-
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τά την αναφερόμενη περίοδο. Η μόνη χώρα που έχει σχεδόν μηδενική αυτάρ

κεια σε ενεργειακούς πόρους φαίνεται να είναι το Λουξεμβούργο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

Βαθμός αυτάρκειας (%) στην ενέργεια 

Χώρες 

Ε.Ε.-15 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Δανία* 

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ηνωμένο Βασίλειο* 

1973 

38,29 

36,64 

14,05 

2,15 

22,88 

23,94 

50,80 

18,90 

15,58 

15,87 

0,09 

90,90 

19,33 

21,66 

23,53 

49,15 

1990 

54,04 

32,38 

26,58 

56,01 

41,41 

49,23 

52,26 

40,20 

33,26 

17,10 

0,86 

90,73 

19,12 

37,97 

62,55 

98,03 

1999 

53,53 

33,22 

23,53 

119,29 

46,18 

50,11 

40,13 

35,80 

17,94 

17,18 

1,28 

80,14 

13,45 

25,82 

65,96 

121,57 

2000 

52,43 

33,50 

22,98 

143,15 

45,87 

50,96 

39,39 

35,90 

15,26 

16,34 

1,54 

75,44 

15,21 

25,39 

63,63 

116,96 

2001 

51,05 

31,84 

22,32 

136,17 

44,82 

49,88 

38,11 

35,30 

11,85 

15,53 

1,56 

78,29 

16,11 

26,19 

66,57 

111,68 

2002 

51,05 

32,00 

23,44 

145,60 

45,16 

50,58 

38,99 

35,20 

10,26 

15,85 

1,40 

77,03 

13,77 

24,15 

61,43 

112,88 

2003 

49,31 

30,21 

22,73 

137,30 

42,64 

50,25 

38,75 

33,20 

12,56 

15,28 

1,41 

72,33 

16,83 

24,24 

61,45 

105,22 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 
* Οι δείκτες πάνω από 100 σημαίνουν ότι η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας. 

1.5. Μετασχηματισμός της πρωτογενούς ενέργειας 

Ο μετασχηματισμός της πρωτογενούς ενέργειας σε τελικές μορφές ενέρ

γειας ή σε τελικά ενεργειακά και μη προϊόντα έχει ως αποτέλεσμα η τελική 

κατανάλωση ενέργειας (βλέπε Πίνακα 1.8 κατωτέρω) να είναι μικρότερη από 

την προσφορά της πρωτογενούς ενέργειας, λόγω του ότι ένα μέρος της ενέρ

γειας καταναλώνεται για την παραγωγή και το μετασχηματισμό της (αυτοκα-

τανάλωση ενεργειακού τομέα) και ένα άλλο χάνεται κατά τη μεταφορά της 

(απώλειες), όπως δείχνει ο Πίνακας 1.7. 

Το ποσοστό αυτοκατανάλωσης και απωλειών κατά το μετασχηματισμό 

σε τελική μορφή ενέργειας είναι μεγάλο για την ηλεκτρική ενέργεια - κατανά-
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λωση λιγνιτωρυχείων, αυτό κατανάλωση σταθμών παραγωγής και απώλειες 

μεταφοράς - και αρκετά μικρότερο για τα προϊόντα πετρελαίου και τις άλλες 

τελικές μορφές ενέργειας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Συνολικές απώλειες ενέργειας 

Συνολικές απώλειες 

Μετατροπή (+Ι-) 

Κέντρο ηλεκτρισμού 

λοιπές μετατροπές 

Ιδιοκατανάλωοη & απώλειες 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

3,15 

2,07 

0,44 

0,64 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

66% 

14% 

20% 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

6,99 

5,91 

-0,23 

1,31 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

85% 

-3% 

19% 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

7,83 

6,81 

-0,56 

1,58 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

87% 

-7% 

20% 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

8,53 

7,31 

•0,7 

1,92 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

86% 

-8% 

23% 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

8,77 

7,41 

-0,64 

2 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

84% 

-7% 

23% 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

8,71 

7,4 

-0,68 

1,99 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

85% 

-8% 

23% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

8,87 

7,57 

-0,66 

1,96 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

85% 

-7% 

22% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

Το πετρέλαιο (αργό + παράγωγα προϊόντα) μετασχηματίζεται κατά 

βάση σε τελικά προϊόντα πετρελαίου, ενώ ένα ποσοστό του (κυρίως το μα

ζούτ) μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο λιγνίτης μετατρέπεται κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρική ενέργεια και 

μικρό μόνο ποσοστό του φθάνει στην τελική κατανάλωση σαν φυσικός λιγνί

της και προϊόντα λιγνίτη (μπριγκέτες και ξηρός λιγνίτης) 

Κυριότερες τελικές μορφές ενέργειας (αυτής που αγοράζουν οι τελικοί 

καταναλωτές και η οποία είναι περίπου ίση με τη ενέργεια που εισέρχεται 

στις συσκευές, οι οποίες την μετατρέπουν σε ωφέλιμη ενέργεια - θερμότητα, 

κίνηση, και φωτισμό - και που την αξία της καταβάλλουν) είναι: τα προϊόντα 

πετρελαίου (υγραέριο, βενζίνη, καύσιμα αεροπορίας, φωτιστικό πετρέλαιο, 

ντίζελ και μαζούτ), η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, και τα στερεά καύ

σιμα (λιγνίτης και προϊόντα του για εξωηλεκτρική χρήση, κωκ και άλλες μορ

φές ανθράκων). Επίσης τελικές μορφές ενέργειας είναι και η ηλιακή και η 

αιολική ενέργεια. 

1.6. Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά μορφή ενεργειακού πόρου 

Η τελική κατανάλωση περιλαμβάνει τις ποσότητες των ενεργειακών 

προϊόντων και των μη ενεργειακών παραγώγων των πρωτογενών μορφών 

ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν από τους τελικούς καταναλωτές. 
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Στον Πίνακα 1.8 που ακολουθεί, δίνονται στοιχεία για την τελική κατα

νάλωση των κυριότερων μορφών ενέργειας και προϊόντων στην περίοδο 1973-

2003, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής τους στο ετήσιο σύνολο κατανά

λωσης. 

Από τον Πίνακα 1.8 προκύπτει ότι τα στερεά καύσιμα συμμετέχουν στη 

συνολική ενέργεια προς διάθεση (κατανάλωση) μεταξύ του 5,6% (1973) και 

2,8% (2003), παρουσιάζουν δηλαδή πτωτική τάση. Ομοίως η κατανάλωση των 

προϊόντων πετρελαίου παρουσιάζει πτωτική τάση συμμετοχής στην ετήσια κα

τανάλωση ενέργειας. Έτσι, ενώ το 1973 το πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 77,6% 

της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2003 φαί

νεται να περιορίζεται στο 70,0%. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται από την εισα

γωγή και κατανάλωση του φυσικού αερίου (διείσδυση φυσικού αερίου στην κα

τανάλωση) και την αύξηση και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει 

αύξηση συμμετοχής στο σύνολο της κατανάλωσης διαχρονικά (19,5% το 2003 

έναντι 11,8% το 1973). Η εξέλιξη αυτή είναι επιθυμητή κυρίως για λόγους 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 

Τελική κατανάλωση ενέργειας - Ζήτηση ενέργειας 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

Β. ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ενέργεια προς 

διάθεοη (JEC)* 

1. Λιγνίτης-Άνθρακας 

2. Πετρέλαιο 

3. Φυσικό αέριο 

4. Πυρηνική ε ν έ ρ γ ε ι α 

5. Βιομάζα 

6. Υδροηλεκτρική 

7. Γεωθερμική 

8. Ηλιακή/Αιολική 

9. Ηλεκτρική 

9,21 

0,52 

7,15 

0 

0 

0,46 

0 

0 

0 

1,09 

100% 

5,6% 

77,6% 

0,0% 

0,0% 

4,99% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

11,8% 

15,03 

1,2 

10,75 

0,11 

0 

0,46 

0 

0 

0,06 

2,45 

100% 

8,0% 

71,5% 

0,7% 

0,0% 

3,1% 

0,0% 

0,0% 

0,4% 

16,3% 

18,96 

0,75 

13,33 

0,36 

0 

0,91 

0 

0 

0,13 

3,49 

100% 

4,0% 

70,3% 

1,9% 

0,0% 

4,8% 

0,0% 

0,0% 

0,7% 

18,4% 

19,5 

0,88 

13,46 

0,38 

0 

0,94 

0 

0 

0,13 

3,71 

100% 

4,5% 

69,0Vo 

1,9% 

0,0% 

4,8% 

0,0°/ο 

0,0% 

0,7% 

19,0% 

20,08 

0,89 

13,91 

0,38 

0 

0,94 

0 

0 

0,1 

3,86 

100% 

4,4% 

69,3% 

1,9% 

0,0% 

4,7% 

0,0% 

0,0% 

0,5% 

19,2% 

20,48 

0,7 

14,3 

0,42 

0 

0,95 

0 

0 

0,1 

4,01 

100% 

3,4% 

69,8% 

2,1% 

Ο,ΟΡ/ο 

4,6% 

0,0%° 

0,Ο*/ο 

0,5% 

19,6% 

21,58 

0,61 

15,25 

0,51 

0 

0,91 

0 

0 

0,1 

4,2 

100% 

2,8% 

70,7% 

2,4% 

0,0% 

4,2% 

0,0% 

0,0% 

0,5% 

19,5% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 

* TFC: Total Final Consumption (Συνολική Τελική Κατανάλωση). 
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περιβαλλοντικούς. Εξάλλου, όπως τονίστηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας (ζήτηση) την περίοδο 1973-2003 αυξήθηκε 

με ΜΕΡΜ της τάξεως του 2,9%, η οποία προήλθε κατά 0,5% από αύξηση της 

κατανάλωσης λιγνίτη και άνθρακα, κατά 2,2% από αύξηση κατανάλωσης πε

τρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, κατά 2,1% από αύξηση κατανάλωσης α

νανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως βιομάζας, και κατά 4,5% από αύξηση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για συγκριτικούς λόγους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.9 οι τελικές 

καταναλώσεις ενέργειας των χωρών της Ε.Ε.-15 το 2001 κατά ενεργειακό πό

ρο, καθώς και η συμμετοχή των καταναλώσεων στο σύνολο της Ε.Ε. 

Από τον Πίνακα 1.9 προκύπτουν τα εξής: 

• Η κατανάλωση ενέργειας της Ελλάδας στο σύνολο της Ε.Ε.-15 το 

2001 αντιπροσωπεύει μόλις το 2,1%. Η κατανάλωση του έτους αυτού 

προέρχεται κατά 69,3% από το πετρέλαιο (το αντίστοιχο ποσοστό για 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9 

Τελική κατανάλωση ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε.-15, 2001 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

Σύνολο 

ενέργειας 

(σε ΜΤΙΠ) 

20,10 

17,40 

83,30 

129,70 

214,90 

155,70 

33,20 

151,90 

23,60 

14,70 

10,70 

50,70 

24,70 

3,70 

37,20 

971,50 

% 
Συμμετοχή 

oro σύνολο 

2,1% 

1,8% 

8,6% 

13,4% 

22,1% 

16,0% 

3,4% 

15,6% 

2,4% 

1,5% 

1,1% 

5,2% 

2,5% 

0,4% 

3,8% 

100,0% 

Προϊόντα 

πετρελαίου 

(σε ΜΤΙΠ) 

13,92 

10,80 

47,20 

57,50 

100,80 

76,30 

11,10 

62,30 

10,20 

6,80 

7,00 

16,50 

7,70 

2,40 

16,20 

445,90 

% 
Διάρθρωση 

69,3% 

62,1% 

56,7% 

44,3% 

46,9% 

49,0% 

33,4% 

41,0% 

43,2% 

46,3% 

65,4% 

32,5% 

31,2% 

64,9% 

43,5% 

45,9% 

Ηλειαρικη 

ενέργεια 

(σε ΜΤΙΠ) 

3,83 

3,40 

17,30 

23,80 

42,10 

34,00 

11,40 

28,70 

4,80 

2,80 

1,80 

8,50 

6,60 

0,50 

6,70 

196,50 

% 
Διάρθρωση 

19,1% 

19,5% 

20,8% 

18,4% 

19,6% 

21,8% 

34,3% 

18,9% 

20,3% 

19,0% 

16,8% 

16,8% 

26,7% 

13,5% 

18,0% 

20,2% 

Φυσικό 

αέριο 

(σε ΜΤΙΠ) 

0,38 

1,0 

13,40 

38,80 

56,70 

30,10 

0,70 

52,00 

4,30 

1,80 

1,20 

21,50 

1,40 

0,60 

10,10 

233,90 

% 
Διάρθρωση 

1,9% 

5,7% 

16,1% 

29,9% 

26,4% 

19,3% 

2,1% 

34,2% 

18,2% 

12,2% 

11,2% 

42,4% 

5,7% 

16,2% 

27,2% 

24,1% 

Στερεά 

καύσιμα+ 

Λοιπά 

(σε ΜΤΙΠ) 

1,97 

2,20 

5,40 

9,60 

15,30 

15,30 

10,00 

8,90 

4,30 

3,30 

0,70 

4,20 

9,00 

0,20 

4,20 

95,20 

% 
Διάρθρωση 

9,8% 

12,6% 

6,5% 

7,4% 

7,1% 

9,8% 

30,1% 

5,9% 

18,2% 

22,4% 

6,5% 

8,3% 

36,4% 

5,4% 

11,3% 

9,8% 

Πηγή: European Commission, Energy and Transport in Figures, 2003 
Mtoe=MTin 
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την Ε.Ε.-15 ήταν 45,9%), κατά 19,1% από την ηλεκτρική ενέργεια (το 

αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε.-15 ήταν 20,2%), κατά 1,9% από το 

φυσικό αέριο (το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε. Ε.-15 ήταν 24,1%) και 

κατά 9,8% από τα στερεά καύσιμα (4,4%) και τις ΑΠΕ (5,4%) (το αντί

στοιχο ποσοστό για την Ε.Ε.-15 ήταν επίσης 9,8%). 

• Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην κατανάλωση πετρε

λαίου, με δεύτερη την Ιρλανδία, τρίτο το Λουξεμβούργο, τέταρτη την 

Πορτογαλία και πέμπτη την Ισπανία. Το ποσοστό κατανάλωσης που 

προέρχεται από το πετρέλαιο για όλες τις άλλες χώρες είναι κάτω του 

50% του συνόλου της κατανάλωσης τους. 

• Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια όλες οι χώρες έχουν σχεδόν τα 

ίδια ποσοστά συμβολής (περίπου 16% έως 21%) στην κατανάλωση ενέρ

γειας, με εξαίρεση τη Σουηδία (34,3%), τη Φιλανδία (26,7%) και το Λου

ξεμβούργο (13,5%). 

• Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύεται έντονα στην κατανάλωση ενέργειας 

στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, 

Ολλανδία και Βέλγιο) και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι η 

Σουηδία, η Φιλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν από τα μικρό

τερα ποσοστά συμβολής στην κατανάλωση ενέργειας από το φυσικό 

αέριο. 

• Τέλος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν σημαντικά στη συ

νολική κατανάλωση ενέργειας στις σκανδιναβικές χώρες (Φιλανδία, 

Σουηδία και Δανία) αλλά και στην Πορτογαλία και την Αυστρία. 

Συνεπώς το μείγμα των καυσίμων στη συνολική κατανάλωση ενέργειας 

διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα της Ε.Ε.-15, γεγονός που οφείλεται: 

• Στο διαφορετικό επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

• Στην αποδοτικότητα του ενεργειακού τους τομέα. 

• Στο βαθμό ενεργειακής αυτοδυναμίας που διαθέτει η κάθε χώρα. 

• Στις κλιματολογικές συνθήκες που έχει κάθε χώρα. 

1.7. Ενεργειακή ένταση και κατανάλωση ενέργειας κατά μορφή καυσίμου 

και τομέα παραγωγικής δραστηριότητας 

Ενεργειακή ένταση της κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι το πη

λίκο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας δια του ΑΕΠ (προστιθέμενη αξία) που 

ο τομέας παράγει, και μετράει την ποσότητα ενέργειας που διατίθεται για την 

παραγωγή μίας μονάδας οικονομικού προϊόντος. Με άλλα λόγια η ενεργεια-
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κή ένταση εκφράζει το περιεχόμενο του εισοδήματος. Έτσι είναι δυνατό να 

έχουμε ενεργειακή ένταση για το σύνολο της οικονομίας, αλλά και ενεργεια

κή ένταση για τους επιμέρους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας, όπως 

ενεργειακή ένταση βιομηχανίας, μεταφορών, εμπορίου, κλπ. 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης αυτός είναι απαλλαγμένος από την επίδρα

ση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και γι' αυτό είναι ο καταλληλότερος 

για ανάλυση των εξελίξεων της κατανάλωσης στη βάση της πολιτικής για πε

ριστολή της κατανάλωσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο δείκτης της ενεργειακής έντασης 

δεν φαίνεται να διαφοροποιείται συστηματικά μεταξύ των χωρών με διαφορε

τικά επίπεδα ανάπτυξης, κλιματολογικές συνθήκες ή βαθμό ενεργειακής αυ

τοδυναμίας. Εκείνο που επηρεάζει είναι η διάρθρωση της οικονομίας, το αν 

δηλαδή ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας είναι ενεργοβόρος ή αν ο τρι

τογενής τομέας (νοικοκυριά, γεωργία, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ.) έχει μεγάλη 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10 

Ενεργειακή ένταση (toe/M€ '95) 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

1990 

263 

222 

216 

196 

205 

198 

258 

264 

152 

141 

253 

239 

281 

311 

242 

215 

1995 

269 

237 

229 

194 

179 

198 

266 

252 

146 

148 

217 

231 

291 

241 

238 

207 

2000 

264 

242 

227 

187 

165 

190 

215 

227 

138 

125 

175 

198 

260 

186 

236 

193 

2001 

262 

239 

228 

188 

169 

190 

240 

228 

147 

125 

165 

202 

261 

193 

227 

195 

2003 

249 

236 

219 

192 

160 

187 

219 

212 

149 

128 

159 

200 

279 

202 

217 

189 

Πηγή: European Commission, Energy and Transport in Figures, 2003 και 2005 
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Στον Πίνακα 1.10 παρουσιάζεται η συνολική ενεργειακή ένταση της Ελ

λάδας αλλά και των χωρών της Ε.Ε.-15, για τα έτη 1990, 1995, 2001 και 2003 

(σε toe/M€ '95), από όπου προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των πλέον 

ενεργοβόρων χωρών της Ε.Ε. 

Από τον Πίνακα 1.10 φαίνεται ότι ο δείκτης ενεργειακής έντασης πα

ραμένει σχεδόν σταθερός για τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.-15, για όλη 

την περίοδο 1990-2003. 

Και αυτό γιατί μεγάλος αριθμός χωρών βρίσκεται σε περίοδο εκβιομη

χάνισης και ανάπτυξης των ανέσεων της ζωής - σύγχρονες κατοικίες με θέρ

μανση και ψύξη, IX αυτοκίνητα, υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα ενέργειας 

κλπ. Εξαίρεση αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Ιρλανδία (όπου 

η ανάπτυξη συντελείται με αύξηση της συμμετοχής λιγότερο ενεργοβόρων 

κλάδων της οικονομίας, δηλαδή παρουσιάζουν ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής 

και των οποίων η εισοδηματική ελαστικότητα της ενέργειας είναι πολύ χαμη

λή), και η Ε.Ε.-15 (μέσος όρος), όπου φαίνεται να παρουσιάζεται προοδευτική 

μείωση του δείκτη. Επίσης παρατηρείται ότι σχεδόν όλες οι χώρες έχουν δεί

κτες που υπερβαίνουν το μέσο όρο της Ε.Ε.-15. 

Για τη χάραξη και την άσκηση σωστής ενεργειακής πολιτικής στα 

πλαίσια της γενικότερης αναπτυξιακής προσπάθειας, η κατανάλωση ενέρ

γειας είναι αναγκαίο να μελετάται και κατά τομέα/κλάδο παραγωγικής δρα

στηριότητας (βιομηχανία, μεταφορές, λοιποί τομείς - γεωργία, εμπορικές δρα

στηριότητες, νοικοκυριά, δημόσιες υπηρεσίες, κλπ.). 

Η κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας εξέλιξη της κατανάλωσης της 

τελικής ενέργειας, για την περίοδο 1973-2003, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.11 

Ειδικότερα έχουμε: 

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Από τον Πίνακα 1.11 παρατηρείται ότι το ποσοστό συμ

μετοχής της βιομηχανίας στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας παρουσιά

ζει πτωτική τάση. Έτσι, ενώ το 1973 η κατανάλωση ενέργειας από τη βιο

μηχανία (μεταποίηση + κατασκευές + ορυχεία + μεταλλεία) αντιπροσώ

πευε το 38%, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2003 είναι μόνο 24%. Όσον 

αφορά την κατανάλωση, σε μορφές ενέργειας, η βιομηχανία φαίνεται να 

υποκαθιστά το πετρέλαιο με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. 

Σημειώνεται ότι η ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε.-15, 

όσον αφορά τη βιομηχανική κατανάλωση ενέργειας το ίδιο έτος, υπολογίζεται 

στο 1,5%. 

Σημειώνεται επίσης ότι μπορεί να μετρηθεί και ο βαθμός ενεργειακής 

έντασης στους επιμέρους κλάδους της μεταποίησης, δηλαδή στους μεταποιη-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11 

Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

και κατά καύσιμο 

8. ΖΗΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) 

1. Βιομηχανία 

1. Λιγνίτης-Άνθρακας 

2. Πετρέλαιο 

3. Φυσικό αέριο 

4. Πυρηνική ενέργεια 

5. Βιομάζα 

6. Υδροηλεκτρική 

7. Γεωθερμική 

8. Ηλιακή/Αιολική 

9. Ηλεκτρική 

2. Μεταφορές 

1. Λιγνίτης-Άνθ ρακας 

2. Πετρέλαιο 

3. Φυσικό αέριο 

4. Πυρηνική ενέργεια 

5. Βιομάζα 

6. Υδροηλεκτρική 

7. Γεωθερμική 

8. Ηλιακή/Αιολική 

9. Ηλεκτρική 

3. Μοι τομείς 

1. Λιγνίτης-Άνθρακας 

2. Πετρέλαιο 

3. Φυσικό αέριο 

4. Πυρηνική ενέργεια 

5. Βιομάζα 

6. Υδροηλεκτρική 

7. Γεωθερμική 

8. Ηλιακή/Αιολική 

9. Ηλεκτρική 

ΣιίνοΑο (1+2+3) 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

% 
Διάρ

θρωση 

3,48 

0,46 

2,39 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,63 

2,7 

0,02 

2,68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,03 

0,04 

2,08 

0 

0 

0,45 

0 

0 

0 

0,46 

9,21 

38% 

5% 

26% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

7% 

29% 

0% 

29% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

33% 

0% 

23% 

0% 

0% 

5% 

0% 

0% 

0% 

5% 

100% 

4,62 

1,18 

2,18 

0,1 

0 

0,12 

0 

0 

0 

1,04 

5,95 

0 

5,94 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,01 

4,46 

0,02 

2,63 

0,01 

0,34 

0 

0 

0,06 

1,4 

15,0 

31% 

8% 

15% 

1% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

7% 

40% 

0% 

40% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

30% 

0% 

17% 

0% 

0% 

2% 

0% 

0% 

0% 

9% 

700% 

4,76 

0,73 

2,37 

0,34 

0 

0,21 

0 

0 

0 

1,11 

7,61 

0 

7,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,01 

6,59 

0,02 

3,36 

0,01 

0 

0,7 

0 

0 

0,13 

2,37 

19,0 

25% 

4% 

13% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

6% 

40% 

0% 

40% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

35% 

0% 

18% 

0% 

0% 

4% 

0% 

0% 

1% 

13% 

100% 

5,20 

0,85 

2,57 

0,37 

0 

0,24 

0 

0 

0 

1,17 

7,34 

0 

7,33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,01 

6,96 

0,03 

3,56 

0,01 

0 

0,7 

0 

0 

0,13 

2,53 

19,5 

2η 

4% 

13% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

6% 

38% 

0% 

38% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

36% 

0% 

18% 

0% 

0% 

4% 

0% 

0% 

1% 

13% 

100% 

5,16 

0,87 

2,52 

0,35 

0 

0,24 

0 

0 

0 

1,18 

7,59 

0 

7,56 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0 

0,02 

7,33 

0,02 

3,83 

0,02 

0 

0,7 

0 

0 

0,1 

2,66 

20,08 

26% 

4% 

13% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

6% 

38% 

0% 

38% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

37% 

0% 

19% 

0% 

0% 

3% 

0% 

0% 

0% 

13% 

100% 

5,16 

0,69 

2,63 

0,38 

0 

0,24 

0 

0 

0 

1,22 

7,68 

0 

7,65 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0 

0,02 

7,64 

0,01 

4,02 

0,03 

0 

0,71 

0 

0 

0,1 

2,77 

20,48 

25% 

3% 

13% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

6% 

38% 

0% 

37% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

37% 

0% 

20% 

0% 

0% 

3% 

0% 

0% 

0% 

14% 

100% 

5,10 

0,6 

2,63 

0,45 

0 

0,2 

0 

0 

0 

1,22 

8,02 

0 

7,99 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0 

0,02 

8,46 

0,01 

4,63 

0,05 

0 

0,71 

0 

0 

0,1 

2,96 

21,58 

24% 

3% 

12% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

6% 

37% 

0% 

37% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

39% 

0% 

21% 

0% 

0% 

3% 

0% 

0% 

0% 

14% 

100% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 
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τικούς κλάδους 20-39 (κατανάλωση τελικής ενέργειας στη βιομηχανία - εκατ. 
ΤΙ Π/προστιθέμενη αξία του τομέα μεταποιητικού κλάδου π.χ. κλάδος τροφί
μων κ.ο.κ). 

Βελτίωση της βιομηχανικής ενεργειακής έντασης μπορεί να προέλθει 
από την αναδιάρθρωση του τρόπου παραγωγής, από την αλλαγή καυσίμου 
στην παραγωγική διαδικασία (αλλαγή καυσίμου από πετρέλαιο σε ηλεκτρική 
ενέργεια) και από την αύξηση της παραγωγικότητας στο δευτερογενή τομέα 
της οικονομίας. 

• ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Οι μεταφορές (επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα + 
άλλα μέσα χερσαίων, θαλάσσιων και αερομεταφορών + τρένα) φαίνε
ται από τον ίδιο πίνακα ότι παραμένουν ένας από τους πιο σημαντι
κούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας στην κατανάλωση ενέργειας. 
Το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο της καταναλισκόμενης, σε 
ετήσια βάση, ενέργειας, κυμαίνεται από 29% (1973) έως 37% (2003), 
ενώ η κατανάλωση καλύπτεται κατά 99,7% (2003) από προϊόντα πετρε
λαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να δημιουργεί σοβα
ρές επιπτώσεις στο περιβάλλον με τις αξιόλογες ποσότητες εκπομπών 
σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) (σπουδαίος παράγοντας εκπομπής 
CÜ2 είναι επίσης η χρήση του λιγνίτη τόσο στην εξόρυξη του όσο και 
στη μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια - βλέπε Hellenic Action Plan 
for the Abatement of CO2 and other Greenhouse Gas Emissions). Ση
μειώνεται ότι ο δείκτης ενεργειακής έντασης για τον τομέα των μετα
φορών δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς λόγω της ανομοιογένειας 
που παρουσιάζει το παραγόμενο προϊόν του τομέα αυτού. 

• ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Ο τομέας αυτός (οικιακός + εμπορικός + γεωργικός + 
δημόσιος τομέας, κλπ.) φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 1.11 ότι 
υποκαθιστά σε μεγάλη έκταση τη μείωση της συμμετοχής του τομέα 
της βιομηχανίας στην κατανάλωση ενέργειας. Ο τομέας αυτός το 1973 
αντιπροσώπευε το 33% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέρ
γειας, ενώ το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 39%. Όσον 
αφορά τις μορφές ενέργειας φαίνεται ότι και εδώ η κατανάλωση πε
τρελαίου υποκαθίσταται σημαντικά από την αυξημένη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας (οικιακός και εμπορικός τομέας). Κυριότερος 
παράγοντας προσδιορισμού του ύψους της κατανάλωσης του τομέα 
είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό ενέρ
γειας καταναλώνεται για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και μαγείρεμα. Ση
μειώνεται ότι και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση ενέρ-
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γειας του τομέα αυτού, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι το επίπεδο 

της ανάπτυξης και η ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την κατανομή 

κατανάλωσης στους επιμέρους τομείς (οικιακός, γεωργικός, εμπορικός 

και δημόσιος τομέας) παρατηρείται μια σταθερή σχεδόν σχέση 65%, 

15% και 20% για τα έτη 2000-2003, με βάση τα στοιχεία του IEA/OECD, 

Energy Balances of OECD Countries, series, Paris. 

Η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά τομέα παραγωγικής δραστηριό

τητας για το 2003, για όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.-15, παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 1.12. Η Ελλάδα μετέχει κατά 2,0% στη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε.-

15 (το 1973 μετείχε κατά 1,5%). Ο τομέας της βιομηχανίας μετέχει στη συνο

λική κατανάλωση της Ελλάδας κατά 24% και είναι στο 86,6% του αντίστοιχου 

ποσοστού του συνόλου της Ε.Ε.-15. Εξάλλου ο τομέας των μεταφορών αντι

προσωπεύει το 37,2% της συνολικής τελικής ελληνικής κατανάλωσης ενέρ

γειας, ποσοστό μεγαλύτερο εκείνου (31,6%) του συνόλου της Ε.Ε.-15. Τέλος, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12 

Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας, 2003 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

Σύνολο 

ενέργειας 

(εκατ. ΤΙΠ) 

21,58 

56,60 

89,70 

130,20 

230,40 

158,30 

33,80 

150,10 

26,30 

14,90 

11,30 

51,90 

25,70 

3,90 

38,10 

1.003,50 

% 
Συμμετοχή 

στο σύνολο 

2,2% 

5,6% 

8,9% 

13,0% 

23,0% 

15,8% 

3,4% 

15,0% 

2,6% 

1,5% 

1,1% 

5,2% 

2,6% 

0,4% 

3,8% 

100,0% 

Βιομηχανία 

(εκατ. ΤΙΠ) 

5,10 

17,10 

29,30 

40,70 

58,70 

37,30 

12,70 

35,30 

7,90 

2,90 

1,90 

14,70 

12,20 

0,90 

13,30 

277,60 

% 
Διάρθρωση 

23,6% 

30,2% 

32,7% 

31,3% 

25,5% 

23,6% 

37,6% 

23,5% 

30,0% 

19,5% 

16,8% 

28,3% 

47,5% 

23,1% 

34,9% 

27,7% 

Μεταφορές 

(εκατ. ΤΙΠ) 

8,02 

11,10 

36,70 

43,00 

62,20 

51,30 

8,10 

52,20 

7,40 

4,90 

4,40 

14,70 

4,60 

2,30 

10,20 

316,80 

% 
Διάρθρωση 

37,2% 

19,6% 

40,9% 

33,0% 

27,0% 

32,4% 

24,0% 

34,8% 

28,1% 

32,9% 

38,9% 

28,3% 

17,9% 

59,0% 

26,8% 

31,6% 

'Αλλοι 

τομείς 

(εκατ. ΤΙΠ) 

8,46 

28,4 

23,70 

46,50 

109,60 

69,70 

13,00 

62,60 

11,00 

7,10 

5,00 

22,60 

8,80 

0,70 

14,60 

409,10 

% 
Διάρθρωση 

39,2% 

50,2% 

26,4% 

35,7% 

47,6% 

44,0% 

38,5% 

41,7% 

41,8% 

47,7% 

44,2% 

43,5% 

34,2% 

17,9% 

38,3% 

40,8% 

Πηγή: European C o m m i s s i o n , DG for Energy, Energy and Transport in Figures, 2005. 

Εκατ. ΤΙΠ = Mtoe 
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οι άλλοι τομείς (γεωργικός, εμπορικός, οικιακός κλπ.) αντιστοιχούν στο 96,1% 

του ποσοστού της Ε.Ε.-15. 

Σημειώνεται ότι η Γερμανία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (23,0%) 

ενέργειας του συνόλου των χωρών της Ε.Ε.-15 και την ακολουθούν η Γαλλία με 

ποσοστό 15,8%, το Ηνωμ. Βασίλειο με ποσοστό 15,0% και η Ιταλία με 13,0%. 

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι χώρες καταναλώνουν σημαντικό ποσο

στό ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών. 

1.8. Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

Η ενεργειακή εξάρτηση εξακολουθεί να αυξάνεται συνεχώς τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Συνέπεια αυτής της εξωτερι

κής εξάρτησης είναι να προκύπτουν οικονομικοί, κοινωνικοί, οικολογικοί και 

φυσικοί κίνδυνοι τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ε.Ε., και αυτό γίνεται πιο 

έντονο με την αύξηση των πμών του πετρελαίου τον τελευταίο καιρό. 

Είναι επομένως απαραίτητη η επεξεργασία συγκεκριμένης ενεργειακής 

πολιτικής στα θέματα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού (Ν.2733/ 

1999), η οποία θα στοχεύει στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την 

προαναφερόμενη εξωτερική εξάρτηση, με παράλληλο σεβασμό των περιβαλ

λοντικών ανησυχιών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους ενέργειας. 

Η στρατηγική αυτή πρέπει να αποβλέπει κυρίως στον έλεγχο της ζή

τησης μέσω της προώθησης, για παράδειγμα: 

• της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

• της εισαγωγής φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού, 

• της ενίσχυσης των επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - ΑΠΕ, 

• της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (Ο.Χ.Ε.) και της Εξοικονόμησης Ενέρ

γειας (ΕΞ. ΕΝ.), 

• της ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών, 

• της βελτίωσης της διαχείρισης του τομέα των μεταφορών, ο οποίος αντι

προσωπεύει το 37,2% (2003) της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 

(κυρίως σε πετρέλαιο) και είναι υπεύθυνος για μεγάλο ποσοστό των 

εκπομπών ρύπων και ειδικότερα του CO2. 

1.9. Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη δημιουργία Εσωτερικής Αγοράς Ενέρ

γειας - απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας - προσπαθώντας να ενισχύσει 
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την τάση για ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές, δεδομένου ότι προβλέπεται 

αυτή η προσπάθεια να έχει άμεση επίδραση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τους 

μεγάλους εμπορικούς καταναλωτές, αλλά και τους οικιακούς καταναλωτές, με 

αποτέλεσμα να συμβάλλει στην ευημερία των καταναλωτών. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά η όλη πορεία του ενεργειακού τομέα της Ε.Ε. 

έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με την έκδοση τεσσάρων οδηγιών του Ευ

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν στη σταδιακή απε

λευθέρωση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρισμού (οδηγία 1996/92/ΕΚ και 2003/ 

54/ΕΕ) και φυσικού αερίου (1998/30/ΕΚ και 2003/55/ΕΕ), και γενικότερα με 

την προσπάθεια εναρμόνισης του νομοθετικού πλαισίου. 

Με τις οδηγίες αυτές και την πλήρη εφαρμογή τους από τα κράτη-μέ-

λη, επιχειρείται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγορών, η είσοδος νέων 

παικτών στις αγορές (νέοι παραγωγοί, προμηθευτές), η μείωση των τιμών, η 

αύξηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών παραγωγής και κατανάλωσης 

ενέργειας, η προστασία του περιβάλλοντος και, τέλος, η βελτίωση των παρε

χομένων υπηρεσιών και αγαθών στους πολίτες. 

Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ετήσια έκθεση σχετικά 

με την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέρ

γειας, 2005, Βρυξέλλες) που μελέτησε τη συντελεσθείσα πρόοδο στην εσωτε

ρική αγορά αερίου και ηλεκτρισμού συμπεραίνει ότι η αρχική περίοδος ανοίγ

ματος των αγορών των ενεργειακών προϊόντων σημείωσε ως επί το πλείστον 

επιτυχία. Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι τώρα 

χαμηλότερες σε πραγματικούς όρους (σε πολλές χώρες της Ε.Ε.), απ' ό,τι το 

1997, παρά τις πρόσφατες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου, του αερίου 

κλπ. (οι τιμές του αερίου, αντίθετα, έχουν ισχυρή εξάρτηση από τις διεθνείς 

τιμές του πετρελαίου). Χρειάζεται όμως να καταβληθεί και άλλη προσπάθεια 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγικοί κλάδοι και οι πολίτες αντλούν τα 

πλήρη οφέλη που προκύπτουν από το άνοιγμα των αγορών. 

Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αε

ρίου σημείωσε αξιόλογη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας τόσο δια

χρονικά όσο και σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας. 1.13. 

Εμπόδια στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας εξακολουθούν να είναι: 

• το θέμα της συγκέντρωσης (για την Ελλάδα είναι 99%), το οποίο αποτελεί 

το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάπτυξη εντονότερου ανταγωνισμού, 

• η ανεξαρτησία του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, και 

• η αύξηση των διαθέσιμων διασυνδέσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.13 

Παραγωγικότητα της εργασίας 

Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας 
στους κλάδους HIE, φυσικού αερίου 

1. Ε.Ε.-15 

2. ΗΠΑ 

1979-1990 

2,7 

1,1 

1990-1995 

3,6 

1,8 

1995-2001 

5,7 

0,1 

Πηγή: EU Productivity and Competitiveness: An Industry Perspective, 2003. 

Εξάλλου, όσον αφορά το φυσικό αέριο επισημαίνεται ότι οι αγορές 

του εξακολουθούν να είναι άκαμπτες σε πολλές περιπτώσεις, επειδή χωρίς 

διασυνοριακό ανταγωνισμό είναι εύκολο για τις μέχρι τώρα εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις να προστατεύουν τη θέση τους. 

1.10. Εξοικονόμηση ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας είναι το αποτέλεσμα οικονομικά επωφελών 

ενεργειακών υποκαταστάσεων ορισμένων μορφών ενέργειας από άλλες που 

είναι πιο αποδοτικές για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, η χρησιμοποίη

ση νέων ενεργειακών τεχνολογιών, η χρήση μικρότερης ποσότητας ενέργειας 

στην πορεία μιας ορισμένης χρονικής περιόδου, και η κατάλληλη μορφή 

ενέργειας για την κάθε χρήση. 

Λέγεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας (περιορισμός της άσκοπης χρή

σης ενέργειας) είναι η καλύτερη πηγή ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας 

μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία κα

θιστά δυνατή τη συγκράτηση της κατανάλωσης, χωρίς να θίγει το επίπεδο ικα

νοποίησης των ενεργειακών αναγκών. Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επι

τευχθεί επίσης σε μια περιορισμένη σχετικά κλίμακα κατανάλωσης, όπως στον 

οικιακό και αγροτικό τομέα (σε επίπεδο νοικοκυριού), αλλά και σε μεγαλύτερη 

κλίμακα (όπως σε επίπεδο επιχείρησης, βιομηχανίας, κλπ.). 

Τομείς στους οποίους μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για εξοικονό

μηση ενέργειας είναι: 

• Ο τομέας των μεταφορών, ο οποίος απορροφά το 60% της τελικής κα

τανάλωσης ενέργειας, με την ορθολογική οργάνωση των δημόσιων με

ταφορών με μέσα σταθερής τροχιάς, την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου 

ως μέσου μεταφοράς των εμπορευμάτων σε βάρος των οδικών μέσων, 
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με τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και της επιθετικής οδή
γησης των IX αυτοκινήτων, με τις βελτιώσεις στην απόδοση του κινη
τήρα, τη χρήση μικρών αντιρρυπαντικών και αθόρυβων ηλεκτρικών αυ
τοκινήτων στις πόλεις, τη χρήση του ποδηλάτου στις πόλεις, και τον πε
ριορισμό των μετακινήσεων των πολιτών κυρίως στις εμπορικές και δη
μόσιες συναλλαγές τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα όπως το διαδίκτυο, το φαξ, τις τηλεδιασκέψεις. 

• Στα κτίρια, με τη χρήση δομικών υλικών και ειδικών μονωτικών υλικών 
που περιορίζουν τις απώλειες της θερμότητας και με παρεμβάσεις βιο-
κλιματικής αρχιτεκτονικής ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των κτι
ρίων για θέρμανση, φωτισμό και κλιματισμό. 

• Στη βιομηχανία, η οποία απορροφά το 27% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας και ειδικότερα στους ενεργειοβόρους κλάδους, η εξοικονό
μηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που αφορούν τη μείω
ση της ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα με την αποτελεσματική 
διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων που μπορούν να αξιο
ποιηθούν. 

Η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα είναι υψηλή (βλέπε και Πίνακα 
1.10 πιο πάνω), τόσο στο δημόσιο τομέα όσον και στον ιδιωτικό και αυτό δια
πιστώνεται από τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις. 

Χρειάζεται επομένως να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας όλου του συ
στήματος των πόλεων κάνοντας τις ανάλογες καμπάνιες ενημέρωσης του κοι
νού σχετικά με το ρόλο που παίζει η ενέργεια στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Τα αποτελέσματα ερευνών που εκπονήθηκαν σε πολλές χώρες της 
Ε.Ε.-15 τα τελευταία χρόνια ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την άποψη ότι 
μία ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και σημαντική προ
στασία του περιβάλλοντος (η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι θεμελιώδης 
για τη δημιουργία μίας κουλτούρας ορθολογικής χρήσης της ενέργειας π.χ. 
αποβολή της ιδέας ότι η ενέργεια είναι ακόμη φθηνή στην Ελλάδα), μπορεί 
να επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά και 
του τρόπου ζωής γενικότερα. Επίσης η ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών 
μπορεί να επηρεάσει θετικά την εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλα σημαντικά 
εργαλεία θεωρούνται: 

• η ενημέρωση (διάφορες καμπάνιες) προς τους καταναλωτές για τους 
τρόπους που μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας στις κα
τοικίες, στα εργοστάσια, στη θέρμανση και τον κλιματισμό, στις μετα
φορές κλπ., 
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• οι διάφορες κανονιστικές ρυθμίσεις, 

• τα κοινωνικά μέτρα σε τοπικό επίπεδο και 

• η παροχή οικονομικών (π.χ. φοροαπαλλαγές) και άλλων, τέτοιου εί

δους, μέτρων. 

Άλλος τρόπος με τον οποίο υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση την απο

δοτικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων είναι μέσω της προώθησης της κα

λούμενης «συμπαραγωγής». Οι μονάδες που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυ

σικό αέριο παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, κυρίως 

με τη μορφή ατμού. Η παραγωγή αυτή μεγιστοποιεί τη χρήση φυσικού αερίου 

και είναι επίσης φιλική προς το περιβάλλον, διότι το φυσικό αέριο παράγει 

λιγότερο CO2 από άλλα ορυκτά καύσιμα. 

Τονίζεται πάντως ότι τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα 

έχει πραγματοποιηθεί μία έντονη προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης 

ενέργειας μέσω του ορθολογικότερου τρόπου χρήσης της, κυρίως με την εφαρ

μογή εθνικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

1.11. Ενεργειακοί δείκτες 

Οι ενεργειακοί δείκτες αποτελούν αναντίρρητα το βασικό εργαλείο πα

ρακολούθησης της προόδου μιας χώρας. Είναι τα εργαλεία εκείνα που έχουν 

παραχθεί με συναίνεση της παγκόσμιας κοινότητας και μπορούν να χρησιμο

ποιηθούν για σύγκριση των διάφορων ενεργειακών μεγεθών, διαχρονικά για 

μια χώρα, και την ίδια στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο (διαστρωματική ανάλυση). 

Σημειώνεται ότι διαφορετικές εθνικές καταστάσεις όπως η πυκνότητα 

του πληθυσμού, το μέγεθος της χώρας, οι μέσες θερμοκρασίες που επικρα

τούν και το καταναλωτικό πρότυπο κάθε χώρας, επηρεάζουν το μέγεθος των 

δεικτών. Μείωση του δείκτη TPES/ΑΕΠ (που αποκαλείται και δείκτης πρωτογε

νούς έντασης - CRES (ΚΑΠΕ) (2004), Minas latridis, Grigoris Zoidis, Energy 

efficiency in Greece, 1990-2002, a report based on ODYSSEE-MURE data bases 

and supported by the SAVE programme) μπορεί να σημαίνει αναδιοργάνωση 

της οικονομίας, καταργώντας ενεργοβόρες βιομηχανίες (όπως είναι οι βιομη

χανίες σιδήρου και χάλυβα) ή μεταφέροντας τες στο εξωτερικό και εισάγο

ντας τα προϊόντα τους από άλλες χώρες. Το συνολικό αποτέλεσμα βεβαίως 

ίσως είναι επιβλαβές για το περιβάλλον, εάν και εφόσον και οι αλλοδαπές 

βιομηχανίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες λιγότερο φιλικές προς αυτό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάρτιση των δεικτών για μερικές χώ

ρες παρουσιάζει προβλήματα, γιατί ο ΙΕΑ, {OECD FACTBOOK, 2006), όταν οι 

χώρες δεν δίνουν στοιχεία ή τα στοιχεία είναι ανακριβή (κυρίως στη μεταβολή 
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των αποθεμάτων ή και ακόμη στα Marine Bunkers ή στα στοιχεία των ΑΠΕ), 

αναγκάζεται να κάνει εκτιμήσεις. 

Στον Πίνακα 1.14 παρουσιάζονται, διαχρονικά, ορισμένοι ενεργειακοί 

δείκτες για την Ελλάδα μόνο (ενώ για το 2001, παρουσιάζεται και η εικόνα της 

Ε.Ε.-15, κυρίως για συγκριτικούς λόγους - διαστρωματική ανάλυση) όπως εί

ναι η μεταβολή στη χρησιμοποιούμενη ποσότητα ενέργειας (σε μονάδες toe) 

κατά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (ΑΕΠ σε χρηματικές μονάδες), η κατά 

κεφαλήν συνολική προσφορά ενέργειας, η κατά κεφαλήν συνολική κατανάλω

ση ενέργειας, αλλά και η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η 

κατά κεφαλήν εκπομπή CÜ2, το ποσοστό CÜ2 στο ΑΕΠ, κλπ. 

Από τον πίνακα αυτό μελετώντας τα διαχρονικά στοιχεία, μόνο για την 

Ελλάδα, προκύπτει ότι: 

• Η παραγωγή της πρωτογενούς ενέργειας παραμένει στο επίπεδο του 

36% περίπου, τα τελευταία χρόνια (εκτός του 1973) της συνολικής προ

σφοράς ενέργειας. 

• Η κατά κεφαλήν παραγόμενη ενέργεια αυξάνει διαχρονικά. 

• Ο δείκτης έντασης πρωτογενούς ενέργειας (TPES/ΑΕΠ), που δείχνει την 

παραγωγικότητα της ενέργειας στην οικονομία, αλλά και ο δείκτης της 

τελικής ενεργειακής έντασης (κατανάλωση ενέργειας/ΑΕΠ), που δείχνει 

την παραγωγικότητα της ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και μό

νο, ενώ παρουσιάζουν σταθερή πορεία μέχρι το 2000, το 2001 αρχί

ζουν να μειώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της 

ενέργειας, είτε αυτή είναι πρωτογενής είτε τελική, αρχίζει να αυξάνε

ται από το 2001. 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση επίσης αυξάνει διαχρονικά. 

• Οι εκπομπές ρύπων αυξάνουν με αλματώδη ταχύτητα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας επίσης αυξάνουν ταχύ

τατα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος παραμένουν τα τελευ

ταία χρόνια σχεδόν σταθεροί. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία μόνο του 2001 για την Ελλάδα και την Ε.Ε.-

15 μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Ο δείκτης της παραγόμενης πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με τη 

συνολική προσφορά ενέργειας στην Ελλάδα υπολείπεται του μέσου 

όρου της Ε.Ε.-15 κατά 31,98%. 

• Ο δείκτης που μετράει την κατά κεφαλήν προσφορά ενέργειας στην 

Ελλάδα υπολείπεται επίσης του αντίστοιχου μέσου όρου της Ε.Ε.-15 

κατά 33,54%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.14 

Ενεργειακοί δείκτες 

Ελλάδα 

1973 1990 1999 2000 2001 

Ε.Ε-15 

2001 

Ελλάδα / Ε.Ε-15 

% Συμμετοχή 

/. Βασικοί δείκτες 

1. ΑΕΠ (δισεκατ 1995 δολ. ΗΠΑ) 

2. Πληθυσμός (εκατ.) 

3. Εγχώρια παραγωγή 

πρωτογενούς ενέργειας (106 ΤΙ Π) 

4. Καθαρές εισαγωγές (106 ΤΙ Π) 

5. Συνολική προσφορά πρωτογενούς 

ενέργειας [TPES (106 ΤΙΠ)] 

6. Κατανάλωση Η/Ε (TWh) 

7. Εκπομπές CO2 (Mtoe)* 

8. Συνολική ενέργεια προς διάθεση 

(TFC) (106 ΤΙΠ) 

84,54 

8,93 

2,33 

11,12 

12,36 

13,82 

34,4 

9,2 

110,5 

10,15 

8,77 

12,74 

21,75 

28,5 

70,6 

15 

133,32 

10,53 

9,54 

16,43 

26,62 

41,4 

83,1 

19 

139,07 

10,56 

9,99 

18,13 

27,82 

43,4 

87,8 

19,5 

144,84 

10,96 

9,97 

22,08 

28,7 

45,6 

90,15 

20,1 

9.968,73 

379,44 

763,5 

725,58 

1.495,04 

2.539,29 

3.174,48 

1.068,24 

1,5% 

2,9% 

1,3% 

3,0% 

1,9% 

1,8% 

2,8% 

1,9% 

//. Σύνθετοι δείκτες 

1. TPES/ΑΕΠ (15/11) 

2. Παραγωγή πρωτογενούς 

ενέργειας/TPES (Ι3/Ι5) 

3. Κατά κεφαλήν TPES (Ι8/Ι2) 

4. Κατανάλωση ενέργειας/ΑΕΠ (18/11) 

5. Κατά κεφαλήν TFC (Ι8/Ι2) 

6. Κατανάλωση 

ηλεκτρισμού/ΑΕΠ (16/11) 

7. Κατά κεφαλήν 

κατανάλωση Η/Ε (Ι6/Ι2) 

8. Κατά κεφαλήν C02 (Ι7/Ι2) 

9. 0Ο2/ΑΕΠ (17/11) 

10. CO2/TPES (Ι7/Ι5) 

0,15 

0,19 

1,38 

0,11 

1,03 

0,16 

1,55 

3,85 

0,41 

2,78 

0,20 

0,40 

2,14 

0,14 

1,48 

0,26 

2,81 

6,96 

0,64 

3,25 

0,20 

0,36 

2,53 

0,14 

1,80 

0,31 

3,93 

7,89 

0,62 

3,12 

0,20 

0,36 

2,63 

0,14 

1,85 

0,31 

4,11 

8,31 

0,63 

3,16 

0,20 

0,35 

2,62 

0,14 

1,83 

0,31 

4,16 

8,23 

0,62 

3,14 

0,15 

0,51 

3,94 

0,11 

2,82 

0,25 

6,69 

8,37 

0,32 

2,12 

132,12% 

68,02% 

66,46% 

129,50% 

65,14% 

123,60% 

62,17% 

98,32% 

195,45% 

147,93% 

Πηγές: 1. Energy Policies of ΙΕΑ Countries, series, IEA/OECD, Paris. 

2. Energy Balances of IEA Countries, IEA/OECD, Paris. 

* Οι εκπομπές CO2 (Mtoe) που παράγονται από τη χρησιμοποίηση μόνο της ενέργειας (OECD FactBook, 
2006). 

• Η κατανάλωση ενέργειας κατά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (ΑΕΠ) 

είναι κατά 29,5% περισσότερη στην Ελλάδα έναντι εκείνης του μέσου 

όρου της Ε.Ε.-15. 
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• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος 

είναι κατά 23,6% υψηλότερη στην Ελλάδα έναντι εκείνης της Ε.Ε.-15. 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα υπο

λείπεται της αντίστοιχης της Ε.Ε.-15 κατά 37,83%. 

• Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται ανά μονάδα παραγόμενου 

προϊόντος στην Ελλάδα είναι 95,45% περισσότερο από εκείνο της Ε.Ε.-15. 

• Το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα της πρωτογενούς ενέργειας 

στην Ελλάδα είναι κατά 47,93% περισσότερο από το αντίστοιχο του 

μέσου όρου της Ε.Ε.-15. 

• Τέλος, η κατά κεφαλήν εκπεμπόμενοι ρύποι είναι λιγότεροι κατά 1,7% 

έναντι των αντίστοιχων της Ε.Ε.-15. 

1.12. Περιβαλλοντικά θέματα και ενέργεια 

Είναι παραδεκτό πια ότι, πολύ πριν εξαντληθούν τα αποθέματα των ορυ

κτών καυσίμων, κινδυνεύει να εξαντληθεί η ανοχή των οικοσυστημάτων του 

πλανήτη από τις επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές, τις οποίες πυροδοτεί η εντει

νόμενη χρήση των ορυκτών καυσίμων. 

Η αλλοίωση της φυσικής κατάστασης του περιβάλλοντος οφείλεται στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος, που σημαίνει την είσοδο στο φυσικό περιβάλλον 

(ατμόσφαιρα, νερό, έδαφος) ουσιών, ακτινοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, 

δονήσεων, κλπ., από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και η οποία αλλοίωση 

τελικά δημιουργεί τις κλιματικές αλλαγές. 

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,6°C από τα τέ

λη του 19ο υ αιώνα και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για μία εμφανή μεταβολή του 

κλίματος στη διάρκεια του αιώνα που διανύουμε, με αποτέλεσμα να εκτιμάται 

από τη Διακυβερνητική Επιτροπή (Intergovernmental Panel on Climate Change -

IPCC του OHE), σε ό,τι αφορά την κλιματική μεταβολή, ότι η αύξηση της θερ

μοκρασίας μέχρι το 2100 θα κυμανθεί ανάμεσα σε 1,4-5,8°C. Η μεταβολή αυ

τή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων που είναι γνω

στά ως «αέρια του θερμοκηπίου», και των οποίων οι εκπομπές έχουν κυρίως 

ανθρωπογενή προέλευση. 

Ειδικότερα, από την εκμετάλλευση της πρωτογενούς μορφής ενέρ

γειας (λιγνίτης, άνθρακας, κλπ.), αλλά και από την κατανάλωση της σε τελική 

μορφή (όπως είναι τα προϊόντα πετρελαίου), δημιουργούνται σοβαρές περι

βαλλοντικές επιπτώσεις (φαινόμενο του θερμοκηπίου, ασθένειες σε ανθρώ

πους και φυτά, κλπ.). 
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Από το Διάγραμμα 1.3 (European Commission (2003), External Costs, 
Research results on socio-environmental damages due to electricity and tran
sport (an Extern E project) φαίνεται ότι τις πιο χαμηλές περιβαλλοντικές επι
πτώσεις έχει η παραγωγή ενέργειας από τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (αέρας, υδροηλεκτρικά) και το φυσικό αέριο. Αντίθετα, η 
χρησιμοποίηση των στερεών καυσίμων, και μάλιστα με τις παλιές τεχνολογίες, 
δημιουργεί ένταση στα περιβαλλοντικά προβλήματα και σοβαρές επιπτώσεις 
στη δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου. 

Σημειώνεται ότι η νέα ενεργειακή εποχή βασίζεται σε τεχνολογίες ώρι
μες και οικονομικά αποδοτικές (όπως είναι για παράδειγμα η αιολική ενέργεια, 
τα ηλιοθερμικά συστήματα, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και οι αποδοτι
κοί καυστήρες βιομάζας), αλλά και τεχνολογίες που τώρα σπάζουν το φράγμα 
της απομόνωσης τους από την αγορά (όπως είναι τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συ
στήματα παραγωγής ηλιακού ηλεκτρισμού, οι κυψέλες καυσίμου, τα συστήμα
τα ηλιακού κλιματισμού, οι μικροτουρμπίνες και τα άλλα μικροσυστήματα ισχύος 
και συμπαραγωγής). 

Οι συνολικές εκπομπές (και όχι μόνο οι προκαλούμενες από τον ενερ
γειακό τομέα της οικονομίας) του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προέρ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3 
Σχέση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνολογίας 

Πηγή: European Commission (2003), External costs, Research results on socio-environmental damages due 
to electricity and transport. 
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χονται από την καύση του πετρελαίου και των στερεών καυσίμων για την παρα

γωγή ενέργειας, καθώς και από την καύση ξύλων και άλλων άχρηστων υλικών, 

από βιομηχανικές δραστηριότητες - κυρίως της παραγωγής τσιμέντου - παρου

σιάζονται στον Πίνακα 1.15, για τις 15 χώρες της Ε.Ε. και για τα έτη 1990-2002. 

Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο καθορίζει νομικά δεσμευ

τικούς στόχους (θεσπίζει σειρά δεσμευτικών ποσοτικών στόχων) για τις ανε

πτυγμένες χώρες, που προβλέπουν, για την περίοδο 2008-2012, τη μείωση των 

εκπομπών των έξι (6) αερίων του θερμοκηπίου τα οποία είναι: 

• CO2: διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συνιστά το μεγαλύτερο μέρος 

των εκπομπών αερίων και προέρχεται κυρίως από την κατανάλωση 

ορυκτών καυσίμων, δηλαδή στερεών καυσίμων, πετρελαίου και φυσι

κού αερίου. 

• CHU: μεθάνιο, που προέρχεται κυρίως από τη γεωργία, τις χωματερές 

και τους σκουπιδότοπους. 

• Ν2Ο: υποξείδιο του αζώτου. 

• Τα φθοριούχα αέρια, τα λεγόμενα και F-gasses, και που αποτελούν το 

3,3% των αερίων των εκπομπών για την Ελλάδα: 

- Η FC: υδροφθοράνθακας, 

- PFC: πλήρως φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες ή υπερφθοράνθρακας, 

- SFÖ: εξαφθοριούχο θείο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για ποσοστό μείωσης 8% για την πε

ρίοδο 2008-2012, με υπολογιζόμενο κόστος 3,7 δις € ή 0,06% του ΑΕΠ (η μείω

ση για την περίοδο 1990-2002 ήταν σχεδόν 3%). 

Η υποχρέωση εξειδικεύτηκε τον Ιούνιο του 1998 για κάθε κράτος-μέ-

λος χωριστά. Ο διαφοροποιημένος στόχος κάθε χώρας είναι δεσμευτικός και 

προβλέπονται κυρώσεις για τη μη επίτευξη του, ακόμη και αν επιτευχθεί ο 

συνολικός στόχος για την Ε.Ε. 

Για την Ελλάδα ο στόχος του Κιότο προβλέπει αύξηση των εκπομπών 

των 6 αερίων του θερμοκηπίου μέχρι την περίοδο 2008-2012 κατά 25% (η 

αύξηση μέχρι το 2002 ήταν της τάξεως του 26,5%) σε σχέση με τα επίπεδα 

του 1990 (έτος αναφοράς για τα αέρια (HFC, PFC, και SF6 είναι το 1995), 

στόχος που δύσκολα θα επιτευχθεί, με βάση τα σημερινά δεδομένα. 

Σημειώνεται ότι με βάση έκθεση που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκο

πείο Αθηνών-ΕΑΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Μείωσης Εκπομπών Αερίων Φαινόμενου 

Θερμοκηπίου 2000-2010) άλλα και με μελέτη που κατάρτισε η ΡΑΕ (Σχέδιο 

Μακροχρονίου Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ελλάδος 2001-2010) για λογα

ριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει 

κατά πολύ αυτόν το στόχο, καθόσον οι εκτιμήσεις μέχρι το 2010 προβλέπουν 
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ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως του 35,8%, δηλαδή θα παρουσιασθεί 

μια απόκλιση έναντι του στόχου προς τα πάνω της τάξεως του 10,8%, και η 

οποία απόκλιση θα εκτιναχθεί στο 31,4% το 2020. 

Σημειώνεται ότι οι λεγόμενοι ευέλικτοι μηχανισμοί του Κιότο υπόσχο

νται αλλαγή στα χρόνια που έρχονται. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τη 

διαπραγμάτευση δικαιωμάτων εκπομπών (εμπόριο ρύπανσης), τη δημιουργία 

ενός μηχανισμού καθαρής παραγωγής, στόχος του οποίου είναι οι αναπτυσ

σόμενες χώρες να αναπτύξουν καθαρή τεχνολογία με τη βοήθεια των ανε

πτυγμένων βιομηχανικών χωρών και η από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων 

για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών εκείνων που δεσμεύτηκαν 

για μειώσεις των εκπομπών τους στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.15 

Εκπομπές αερίων και στόχοι Κιότο 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

Εκατ. τόνοι CÛ2* 

1990 

107,00 

58,00 

286,80 

508,00 

1.253,30 

564,70 

72,30 

746,00 

78,00 

69,00 

53,40 

212,50 

76,80 

12,70 

146,80 

4.245,20 

2000 

130,00 

78,00 

385,00 

544,00 

1.016,00 

558,00 

68,00 

648,00 

81,00 

68,00 

68,00 

213,00 

75,00 

10,00 

150,00 

4.092,00 

2001 

135,00 

78,35 

383,50 

554,20 

1.027,00 

562,00 

68,25 

656,70 

84,35 

69,60 

69,90 

216,20 

81,00 

9,78 

149,20 

4.145,03 

2002 

135,40 

81,60 

399,70 

553,80 

1016,00 

553,90 

69,60 

634,80 

84,60 

68,50 

68,90 

213,80 

82,00 

10,80 

150,00 

4.123,30 

% Μεταβολές 

2002/2001 

0,3% 

4,1% 

4,2% 

-0,1% 

-1,1% 

-1,4% 

2,0% 

-3,3% 

0,3% 

-1,6% 

-1,4% 

-1,1% 

1,2% 

10,4% 

0,5% 

-0,5% 

2002/1990 

26,5% 

40,7% 

39,4% 

9,0% 

-18,9% 

-1,9% 

-3,7% 

-14,9% 

8,5% 

-0,7% 

29,0% 

0,6% 

6,8% 

-15,0% 

2,2% 

-2,9% 

Στόχοι 

Κιότο** 

2008-2012 

% 

25,00 

27,00 

15,00 

-6,50 

-21,00 

0,00 

4,00 

-12,50 

-13,00 

-21,00 

13,00 

-6,00 

0,00 

-28,0 

-7,50 

-8,00 

Πηγή: Eurostat, Environment and Energy sector. 

* Συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

** Στόχος μεταβολής των εκπομπών έναντι του 1999. 
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Ταυτόχρονα οι καταναλωτές στρέφονται προς την πράσινη ενέργεια και αγο

ράζουν από ενεργειακές εταιρείες που συμμετέχουν σε σχήματα εμπορεύ

σιμων πιστοποιητικών πράσινης ενέργειας (οι καταναλωτές προμηθεύονται 

υποχρεωτικά ορισμένο ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ). 

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δεκτό το ελληνικό σχέδιο κα

τανομής δικαιωμάτων εκπομπής CÜ2 σε ελληνικές εταιρείες, για την περίοδο 

εμπορίας 2005-2007. Το σχέδιο προβλέπει τον περιορισμό των εκπεμπόμενων 

αερίων θερμοκηπίου από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειοβόρες 

μονάδες, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για την οικονομία. 

Το ελληνικό σχέδιο κατανομής, όπως και ο κατωτέρω Πίνακας 1.16 πα

ρουσιάζει, καλύπτει 141 εγκαταστάσεις, το σύνολο των οποίων πληροί τις προϋ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.16 

Πίνακας εμπορίας για την περίοδο 2005-2007 

Χώρες 

1. Αυστρία 

2. Βέλγιο 

3. Δανία 

4. Φιλανδία 

5. Γαλλία 

6. Γερμανία 

7. Ελλάδα 

8. Ιρλανδία 

9. Ιταλία 

10. Λουξεμβούργο 

11. Ολλανδία 

12. Πορτογαλία 

13. Ισπανία 

14. Σουηδία 

15. Ηνωμένο Βασίλειο 

Σύνολο 

Δικαιώματα 
εκπομπής CÛ2 

σε εκατ. 
τόνους 

99 

188,8 

100,5 

136,5 

469,5 

1.497,0 

223,2 

67 

697,5 

10,07 

285,9 

114,5 

523 

68,7 

736 

5.217 

Ποσοστό 
επί των 

δικαιωμάτων 
στην Ε.Ε. 

1,50% 

2,90% 

1,50% 

2,10% 

7,10% 

22,80% 

3,40% 

1,00% 

10,60% 

0,20% 

4,30% 

1,70% 

8,00% 

1,10% 

11,20% 

100,0% 

Εγκαταστάσεις 
που 

καλύπτονται 

205 

363 

378 

535 

1.172 

1.849 

141 

143 

1.240 

19 

333 

239 

819 

499 

1.078 

11.428 

Μητρώο 
σε λειτουργία 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ποσοστό 
μεταβολής 
εκπομπών 

Στόχος 
του Κιότο* 

-13% 

-7,50% 

-21% 

0% 

0% 

-21% 

25% 

13% 

-6,5% 

-28% 

-6% 

27% 

15% 

4% 

-12,50% 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΡ/06/762, Οδηγία 2003/87/EK. 

* Έναντι του 1999 (έτος βάσης για τους υπολογισμούς - Απόφαση 2002/358/EK του Συμβουλίου της 
25ης Απριλίου 2002). 
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ποθέσεις υπαγωγής στο σύστημα εμπορίας. Θα κατανεμηθούν 223,3 εκατομ

μύρια δικαιώματα (που καλύπτουν 223,3 εκατομμύρια τόνους CO2) για την πε

ρίοδο εμπορίας 2005-2007. 

Σημειώνεται ότι τα εθνικά σχέδια κατανομής δείχνουν πόσα δικαιώμα

τα εκπομπής CÜ2 προτίθενται να διαθέσουν τα κράτη-μέλη για την περίοδο 

εμπορίας 2005-2007 και πόσα τέτοια δικαιώματα θα αποσπάσει κάθε μονάδα. 

Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αναλύσει τα σχέδια αυτά με βάση 

έντεκα κριτήρια κατανομής. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν τη συνέπεια προς τη 

συνολική στρατηγική της χώρας για επίτευξη του οικείου στόχου του Κιότο και 

τις εξελίξεις στις εκπομπές, την αποφυγή διακρίσεων, την τήρηση των κοινοτι

κών κανόνων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων και ορισμένες τεχνι

κές πτυχές. Η Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί κάποιο σχέδιο εν όλω ή εν μέρει. 

Στον Πίνακα 1.16 εμπορίας εκπομπών αερίων περιλαμβάνονται στοι

χεία των εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εθνικών σχεδίων των 15 

χωρών της Ε. Ε. 

1.13. Γενικές διαπιστώσεις 

• Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης ειδικότε

ρα στο πετρέλαιο (το 88% των ενεργειακών αναγκών). Ο βαθμός της 

ενεργειακής εξάρτησης είναι σημαντικός, γιατί το κόστος της εισα

γόμενης ενέργειας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομική 

ανάπτυξη, στις εγχώριες τιμές, στην απασχόληση, αλλά και ανασφά

λεια στην προμήθεια ενεργειακών πόρων σε περιόδους κρίσεων. 

Γι' αυτό καταβάλλεται προσπάθεια: 

- υποκατάστασης ορισμένων ενεργειακών πόρων (κυρίως του πετρε

λαίου) με την εξεύρεση και εκμετάλλευση εγχώριων πηγών ενέρ

γειας, όπως είναι οι καλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 

οποίες παράλληλα είναι πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, 

- εξοικονόμησης ενέργειας, 

- ορθολογικότερης χρήσης της ενέργειας. 

• Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τόσο στον τομέα της παρα

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην αγορά φυσικού αερίου, δεν 

έχει αποφέρει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν και σε επί

πεδο Ε.Ε.-15 οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες (π.χ. 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) έχουν μειωθεί, ενώ συνολικά στην Ένωση 

έχει αυξηθεί και η παραγωγικότητα της εργασίας στους κλάδους ηλε-
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κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τόσο διαχρονικά όσο και 

ανάμεσα σε Ε. Ε-15 και Η ΠΑ. 

• Ο δείκτης έντασης πρωτογενούς ενέργειας (TPES/ΑΕΠ), που δείχνει την 

παραγωγικότητα της ενέργειας στην οικονομία, αλλά και ο δείκτης της 

τελικής ενεργειακής έντασης (κατανάλωση ενέργειας/ΑΕΠ), που δείχνει 

την παραγωγικότητα της ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και 

μόνο, ενώ παρουσιάζουν σταθερή πορεία μέχρι το 2000, το 2001 αρχί

ζουν να μειώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της 

ενέργειας, είτε αυτή είναι πρωτογενής είτε τελική, αρχίζει να αυξάνε

ται από το 2001. 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση επίσης αυξάνει διαχρονικά. 

• Οι εκπομπές ρύπων αυξάνουν με αλματώδη ταχύτητα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας επίσης αυξάνουν τα

χύτατα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος παραμένουν τα τελευ

ταία χρόνια σχεδόν σταθεροί. 

• Με την προβλεπόμενη από τη ΡΑΕ αύξηση των εκπομπών αερίων (και 

κυρίως του CO2) κατά 48,5% μέχρι το 2010 και κατά 57,8% μέχρι το 

2020, η επίτευξη του στόχου περιορισμού της αύξησης στο +25% 

μέχρι το 2012, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Πρωτόκολλο του 

Κιότο), φαντάζει απραγματοποίητη, εκτός αν η Ελλάδα προβεί σε 

αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από άλλες χώρες, με ένα οριακό κόστος 

59,7 € (2000)It C02. 

Είναι επομένως αναγκαία η λήψη μέτρων από τώρα, τα οποία θα απο

βλέπουν στη μείωση της ενεργειακής έντασης, δηλαδή στην εξοικονόμη

ση ενέργειας, υποκαθιστώντας καύσιμα (π.χ. φυσικό αέριο και ανανεώ

σιμες πηγές ενέργειας αντί ορυκτών καυσίμων) που οδηγούν στη μείω

ση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα στη μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

• Για τη διασφάλιση της προσφοράς ενέργειας, την προστασία του πε

ριβάλλοντος και την ενίσχυση του οικονομικού ανταγωνισμού κρίνεται 

σκόπιμο η Ελλάδα να χαράξει ένα μακροχρόνιο στρατηγικό ενεργειακό 

σχεδιασμό για το μείγμα των ενεργειακών καυσίμων που θα χρησι

μοποιήσει. 

• Είναι αναγκαίος επίσης ο συντονισμός λήψης μέτρων, ταυτόχρονα και 

όχι περιπτωσιακά, για όλους τους τομείς που εμπλέκονται στον ενερ

γειακό τομέα της οικονομίας, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνα

τό και επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2.1. Γενικά 

Στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) στην Ελλάδα λειτουργεί μό

νο μια επιχείρηση, πλήρως καθετοποιημένη (γιατί διατηρεί αποκλειστικά δι

καιώματα στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας), 

με το όνομα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ιδρύθηκε το 1950 για να λειτουρ

γήσει «χάριν του δημοσίου συμφέροντος», με τον ιδρυτικό νόμο Ν. 1468/1950 

που προέβλεπε τη λειτουργία της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όριζε ως 

κύρια αποστολή της την παραγωγή (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ιδιοπαραγω-

γής/αυτοκατανάλωσης μικρού αριθμού επιχειρήσεων και την παραγωγή από 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας) και τη μεταφορά ενέργειας σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή, και με σκοπό τη χάραξη και την εφαρ

μογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, μέσα από την εντατική εκμετάλλευ

ση των εγχώριων ενεργειακών πόρων. 

Αμέσως μετά την ίδρυση της η ΔΕΗ στράφηκε προς την αξιοποίηση 

των εγχώριων πηγών ενέργειας (λιγνίτη, τύρφης, υδροδυναμικού) ενώ ξεκίνη

σε και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα 

πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους που είχαν νωρίτερα 

εντοπισθεί (Πτολεμαίδα, Μεγαλόπολη), άρχισαν να εξορύσσονται και να χρη

σιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 

δημιουργούσε. Παράλληλα, η επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύνα

μης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα πο

τάμια της χώρας. Αργότερα, το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιω

τικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 

παρουσιάζει ο Πίνακας 2.1, ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρι

σης. Παράλληλα η ΔΕΗ ενέταξε το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών στις 

τάξεις της. 

Οι Ν. 1559/1985 και 2244/1994 προέβλεψαν σχετική εξαίρεση από το 

αποκλειστικό δικαίωμα της ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με το 

Ν. 1559/1985 δόθηκε το δικαίωμα σε βιομηχανικές μονάδες να παράγουν Η/Ε 

για ιδιοκατανάλωση, ενώ ο Ν. 2244/1994 επέτρεψε επίσης την παραγωγή ηλε

κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή για 

εμπορική μόνο χρήση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Δημοτικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού 

Είδος επιχείρησης ηλεκτρισμού 

Ιδιωτικές με απλή άδεια 

Ιδιωτικές με προνομιακή άδεια 

Δημοτικές ή Κοινοτικές 

Χωρίς άδεια 

Δημοτική Επιχείρηση Θεσσαλονίκης 

Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς (ΗΕΑΠ) 
(1961)+14 άλλες 

Σύνολο 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

155 

42 

34 

2 

1 

14 

248 

Νησιά 

108 

12 

24 

8 

0 

152 

Σύνολο 

263 

54 

58 

10 

14 

400 

Πηγή: ΔΕΗ, Δ/νση Ενέργειας, Στάθης Τσοτσορός, Η ΔΕΗ 1950-1992, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 

Ε.Ι.Ε.1995. 

Η ΔΕΗ κατέχει σήμερα το 96% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 

στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται από λίγνίπκές, πετρελαϊκές και υδροηλεκτρι

κές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου, καθώς και από αιολικά και ηλιακά πάρ

κα. Συγχρόνως κατέχει τα δύο μεγάλα λιγνιτωρυχεία της χώρας στην Πτολε-

μαΐδα και στη Μεγαλόπολη. Το σύνολο των λιγνιτικών σταθμών της Ελλάδας 

παράγει το 61% περίπου της παραγόμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας, 

η οποία είναι η 2^ μεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 5η στον κόσμο, όπως δείχνει ο Πίνακας 2.2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Παραγωγή λιγνίτη σε διάφορες χώρες 

(σε χιλ. τόνους) 

Χώρες 

1. Γερμανία 

2. Ρωσία 

3. ΗΠΑ 

4. Αυστραλία 

5. Ελλάδα 

6. Πολωνία 

7. Τουρκία 

1970 

369,3 

127 

5,4 

24,2 

8,2 

32,8 

4,4 

1980 

388 

141 

42,5 

32,9 

23,2 

36,9 

15 

1990 

356,5 

137,3 

82,6 

46 

51,7 

67,6 

43,8 

2000 

167,7 

85,4 

83,5 

65 

63,3 

61,3 

63 

2001 

175,4 

83,2 

80,5 

67,8 

67 

59,5 

57,2 

Πηγή: www.wikipedia.org. 
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Κατά το 2003 παρήχθησαν 68,1 εκατ. τόνοι λιγνίτη. Εξάλλου, από τις 

μέχρι τώρα έρευνες (Τσικριτζής, Λ., 2002) προκύπτει ότι τα γεωλογικά αποθέ

ματα λιγνίτη της Ελλάδας ανέρχονται σε 10.500 Mt από τα οποία τα βεβαιω

θέντα είναι 6.700 Mt, τα δυνατά αποθέματα 2.400 Mt, και τα πιθανά 1.400 Mt 

(πιθανή αξία τους περί τα 100 δις €). Εκμεταλλεύσιμα θεωρούνται οι 4.000 Mt 

περίπου (στα προαναφερόμενα αποθέματα δεν υπολογίζονται τα αποθέματα 

τύρφης στους Φιλίππους Καβάλας που υπερβαίνουν τους 4.000 Mt). 

Σήμερα η ΔΕΗ καλύπτει απόλυτα τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της 

χώρας σε ηλεκτρισμό - από 80 kWh ανά κάτοικο το 1950, έφτασε το 2003 τις 

4.598 kWh, όπως παρουσιάζουν ο Πίνακας 2.3 και το Διάγραμμα 2.1: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Ετήσια κατανάλωση Η/Ε ανά κάτοικο 
(σε kWh) 

1950 

80 

1960 

265 

1970 

976 

1980 

2.106 

1990 

2.923 

2000 

4.113 

2001 

4.227 

2002 

4.409 

2003 

4.598 

Πηγή: ΔΕΗ, Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Ετήσια κατανάλωση Η/Ε ανά κάτοικο 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 

Έτη 

• Κατανάλωση Η/Ε 

Από την 1η Ιανουαρίου 2001, με βάση το Ν. 2773/1999 και το κατ' 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέν Π.Δ. 333 της 20ης Δεκεμβρίου του 2000, που 

αποτελεί και το καταστατικό της ΔΕΗ, η επιχείρηση μετατράπηκε σε Ανώνυμη 

Εταιρεία, ως καθολικός διάδοχος της προϋφιστάμενης (όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις (υποχρεούται να παρέχει και υπηρε

σίες κοινής ωφέλειας που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας και οι οποίες δεν 
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μπορούν να επιβληθούν στους μελλοντικούς παραγωγούς) και οι εργαζόμενοι 

της ΔΕΗ μεταφέρθηκαν την 1/1/ 2001 στη νέα Ανώνυμη Εταιρεία (για τους ερ

γαζομένους δημιουργήθηκε νέος ασφαλιστικός φορέας - ΟΑΠ-ΔΕΗ). Η ΔΕΗ 

εξακολουθεί να είναι καθετοποιημένη επιχείρηση, αλλά διαχωρίζεται λογιστικά 

σε μονάδες Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Ορυχείων. 

Από το Φεβρουάριο του 2001 ξεκίνησε η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (Ν. 2773/1999, σε εφαρμογή της οδηγίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας 

96/92/ΕΚ), στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Από 1/1/2001 η ΔΕΗ λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία, ενώ από 12/12/2001 

έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου. Μετά από τρεις 

επιτυχημένες μετοχοποιήσεις, το Δημόσιο κατέχει σήμερα το 51,17% (οι θεσμι

κοί επενδυτές, ξένοι και Έλληνες κατέχουν 36,6%, ο ΟΑΠ-ΔΕΗ το 3,81% και το 

ευρύ κοινό το 8,1%), τα δε εισπραχθέντα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο ύψος 

των 1.450 εκατ. €, εκ των οποίων ο νέος ασφαλιστικός φορέας ΟΑΠ-ΔΕΗ, έχει 

απορροφήσει μέχρι σήμερα, για κάλυψη ελλειμμάτων, περίπου 1.313. εκατ. €, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
(σε εκατ. €) 

1. Μετοχοποίηση ΔΕΗ 

Ιανουάριος (ΔΕΗ Ι) 

Νοέμβριος (ΔΕΗ II) 

Οκτώβριος (ΔΕΗ III) 

Μάρτιος 

(Μεταβίβαση από 

Δημόσιο στο ΟΑΠ/ΔΕΗ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΗ 

2. Κάλυψη ελλειμμάτων 

ΟΑΠ-ΔΕΗ 

3. Ποσοστό απορρόφησης 

από ΟΑΠ-ΔΕΗ 

% 
Διάθεσης 

15,31 

13,2 

16,18 

3,81 

48,05 

2000 

0 

0 

0 

0 

0 

364,8 

2001 

464 

350 

814 

360,0 

2002 

0 

0 

636 

0 

636 

288,3 

2003 

0 

0 

0 

ΟΑΠ-ΔΕΗ 

0 

300,0 

2004 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

% 
Μετοχών 
Δημοσίου 

84,69 

71,49 

55,31 

51,5 

51,5 

Μέθοδος 
αποκρατι
κοποίησης 

Διάθεση 

μέσω Χ.Α 

και ΑΜΚ 

Διάθεση 

μέσω Χ.Α 

Διάθεση 

μέσω Χ.Α 

Διάθεση 

στο 

ΟΑΠ/ΔΕΗ 

Σύνολο 
εσόδων 

464 

350 

636 

0 

1.450 

1.313,0 

90,60% 

Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Δ/νση Δ Ε Κ Ο , ΣΟΕ/ΥΠΟΙΟ, Ειδική Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Α π ο κ ρ α τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ω ν , Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α από τ ο ν 

συγγραφέα. 

60 



δηλαδή το 90,6% των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, όπως παρου

σιάζει ο Πίνακας 2.4. 

Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα 

μας (Φεβρουάριος 2001) απέκτησαν δικαίωμα ηλεκτροπαραγωγής, εκτός από 

τη ΔΕΗ και άλλες εταιρείες και ιδιώτες. Έτσι η ευθύνη της μεταφοράς ηλεκτρι

κής ενέργειας πέρασε σε μια ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ εταιρεία που συστήθηκε 

για το σκοπό αυτό, τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι

κής Ενέργειας Α.Ε (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.). Εξάλλου τη γενική εποπτεία του Ελληνικού 

Ηλεκτρικού Συστήματος (παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας) 

ανέλαβε πλέον η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). 

2.2. Η ταυτότητα της ΔΕΗ 

Ο Πίνακας 2.5 παρουσιάζει περιληπτικά την ταυτότητα της ΔΕΗ το 2004. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Η ταυτότητα της ΔΕΗ την περίοδο 2002-2004 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΟΡΑΣ: 277 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα 
Με 95 ιδιόκτητους σταθμούς παραγωγής 

> Με εγκατεστημένη ισχύ (MW) 

> Με καθαρή παραγωγή (GWh) 

> Με γραμμές μεταφοράς (Υ.Τ.) 

> Με δίκτυα διανομής (Μ.& Χ.Τ.) 

> Με παραγωγή λιγνίτη (εκατ. τόνους) 

> Με πελάτες (καταναλωτές) (εκατ.) 

> Πωληθείσα Η/Ε (TWh) 

>· Με συνολικές πωλήσεις (εκατ. €) 

> Με καθαρά κέρδη (εκατ. €) 

> Λειτουργικό αποτέλεσμα (εκατ. €) 

> Πελάτες ανά εργαζόμενο 

> Αύξηση κατανάλωσης Η/Ε (2003/2002) 

> Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η/Ε 

> Αιχμή φορτίου (Ιούλιος 2003) 

> Διαθεσιμότητα ΘΗΣ* (2002) 

> Διαθεσιμότητα ΥΗΣ** (2002) 

2002 

11.739 

48.902 

11.127 km 

200.192 km 

70,3 

6,7 

48,2 

3.331,7 

348,0 

1.136 

234 

4% 

4,3% 

9.042 MW 

80,02% 

2003 

12.138 

52.214 

11.207 km 

202.008 km 

68,1 

6,8 

50,6 

3.882,2 

475,0 

1.227 

243 

(η μεγαλύτερη που 

98% (η μεγαλύτερη που έχει 

2004 

12.224 

52.500 

-
-

-
7,0 

52,0 

4.109 

-
-

249 

υπήρξε ποτέ) 

σημειωθεί) 

Πηγή: ΔΕΗ, Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης. 
* ΘΗΣ: Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί. 
** ΥΗΣ: Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί. 
-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 

61 



2.3. Το μέγεθος και ο ρόλος της ΔΕΗ 

Η σημασία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) στην ελληνική οι

κονομία είναι αδιαμφισβήτητη. Ο θεμελιώδης ρόλος του τομέα διαπιστώνεται 

όχι μόνο από την άμεση συνεισφορά του (δημιουργία προϊόντος, απασχόλη

σης και επενδύσεων), αλλά κυρίως από την έμμεση συμβολή του στην ομαλή 

λειτουργία όλων των παραγωγικών διαδικασιών, αλλά και στη βελτίωση της 

ποιότητας, στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των νοικοκυριών, όσο και 

στην εύρυθμη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, δεδομένου ότι η Η/Ε 

αποτελεί απαραίτητη σχεδόν εισροή σε κάθε οικονομική δραστηριότητα. 

Η άμεση επίδραση του τομέα στην εγχώρια οικονομία μπορεί να μετρη

θεί από το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου του ηλεκτρισμού στη δημιουργία 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), της απασχόλησης και των επεν

δύσεων του εν λόγω τομέα στα αντίστοιχα μεγέθη του συνόλου της οικονομίας, 

αλλά και τις επιπτώσεις των τιμολογιακών αναπροσαρμογών της ηλεκτρικής ενέρ

γειας στον τιμάριθμο (υπολογίζεται ότι ο τιμάριθμος επιβαρύνεται κατά 0,05% 

ετησίως), από τυχόν καταπτώσεις εγγυήσεων που προκύπτουν στο Γενικό 

Κρατικό Προϋπολογισμό, και από τις καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού 

Δημοσίου (οι εγγυήσεις παρέχονται κατά τη σύναψη δανείων προς την ΔΕΗ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2.6 η συμμετοχή του τομέα του 

ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στο ΑΕΠ (μετρούμενη από το συνολικό κύκλο εργασιών -

έσοδα της ΔΕΗ, σε σχέση με το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές) ξεπερνά το 2,5% την 

περίοδο 2000-2004, ποσοστό που βρίσκεται σε αντιστοιχία με αυτό των άλλων 

ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών. Εξάλλου ο συνολικός αριθμός των απα

σχολουμένων στη ΔΕΗ την περίοδο 2000-2004 αντιπροσωπεύει το 0,7% περί

που του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Τέλος, η συμμετοχή των επενδύσεων της ΔΕΗ στο σύνολο των ακαθάρι

στων επενδύσεων της οικονομίας ποικίλλει διαχρονικά (3,1% το 2000, 2,6% το 

2001, 1,9% το 2002, 1,9% το 2003, και 1,8% το 2004) λόγω των διαρθρωτικών με

ταβολών που έχουν αρχίσει να επιτελούνται στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. 

Η επίπτωση στον τιμάριθμο των ετήσιων τιμολογιακών αναπροσαρμο

γών ποικίλλει από έτος σε έτος, χωρίς πάντως να υπερβαίνει τις 0,07 ποσο

στιαίες μονάδες (2004). 

Η εκτίμηση της έμμεσης ή ευρύτερης συνεισφοράς είναι ιδιαίτερα πο

λύπλοκη (χρειάζονται πίνακες εισροών και εκροών), καθώς στον υπολογισμό 

εμπλέκονται περισσότεροι παράγοντες αφού, όπως αναφέρθηκε, η Η/Ε όχι 

μόνο αποτελεί εισροή σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά 

και συνεχώς αυξάνεται. 
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Ένας τρόπος εκτίμησης της έμμεσης συμβολής του τομέα του ηλεκτρι

σμού στην οικονομία θα ήταν ο υπολογισμός του κόστους που θα προκληθεί 

από μια διακοπή της παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους κατα

ναλωτές. Το κόστος αυτό αντανακλάται στο ποσό που είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αποφύγουν μια τέτοια διακοπή 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εκτίμηση από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα: Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 

(σε ε κ α τ . €) 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

ι) Έσοδα 

ιι) Έξοδα 

- Μισθοδοσία 

- Τόκοι 

- Λοιπά 

ιιή Οικονομικό αποτέλεσμα (ι-ιι) 

ιν) Επενδύσεις 

ν) Αποπληρωμή χρεωλυσίων & εξ. πιστώσεων 

vi) Ακαθάριστος δανεισμός 

- Ανεξόφλητα υπόλοιπα 

- Ανεξόφλητα υπόλοιπα με εγγύηση Ελλ. Δημοσίου 

vii) Μέση ετήσια απασχόληση (Άτομα) 

viii) Μέση % ετήσια αύξηση τιμολογίων 

% επίπτωση στον τιμάριθμο 

ix) % Μετοχών που παραμένει στο Δημόσιο 

χ) ΔΕΗ - Έσοδα Δημοσίου (Διάθεση μέσω Χ,Α.) 

1. Συνολικό Ακαθ. Εγχώριο Προϊόν (εκατ €) 

2. Συνολικές Ακαθάριστες Επενδύσεις (εκατ €) 

3. Συνολική απασχόληση (000 άτομα) 

Παραγόμενο προϊόν (% ΑΕΠ) της HIE (ιΙ1) 

Συμμετοχή της απασχόλησης της HIE 

στη συνολική απασχόληση της οικονομίας (viil3) 

Συμμετοχή των επενδύσεων της ΔΕΗ στο σύνολο 

των Ακαθ. Επενδύσεων της οικονομίας (ινΙ2) 

2000 2001 2002 2003 2004 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

3.093,0 

3.087,4 

918,2 

341,0 

1.828,2 

5,6 

918,0 

729,3 

1.117,5 

-

-

31.645 

•6,0 

-0,11 

121.679 

30.074 

4.002,5 

2,5% 

0,8% 

3,1% 

3.728,9 

3.611,6 

955,5 

263,8 

2.392,3 

117,3 

827,1 

698,7 

474,6 

-

-

31.288 

4,1 

0,07 

131.118 

31.277 

3.885,9 

2,8% 

0,8% 

2,6% 

3.614,7 

3.319,5 

1.008,6 

213,5 

2.097,4 

295,2 

653,0 

867,5 

181,3 

4.230,5 

926,3 

29.802 

4,0 

0,07 

71,5 

814,0 

141.477 

33.779 

3.924,8 

2,6% 

0,8% 

1,9% 

4.140,4 

3.779,7 

1.079,0 

174,4 

2.526,3 

360,7 

739,2 

732,6 

505,2 

3.944,0 

931,8 

28.262 

3,0 

0,05 

51,5 

636,0 

152.139 

39.762 

3.985,7 

2,7% 

0,7% 

1,9% 

4.130,2 

3.627,4 

885,5 

765,0 

2.576,9 

502,8 

754,6 

914,5 

530,0 

3.958,0 

861,2 

28.173 

2,1 

0,0 

51,5 

0 

163.933 

42.453 

4.057,4 

2,5% 

0,7% 

1,8% 

Πηγές: ΥΠΟΙΟ, Δ/νση ΔΕΚΟ, Τράπεζα της Ελλάδος, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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γειας) του κόστους για την οικονομία, τη δημόσια υγεία και την εθνική ασφά

λεια έδειξε ότι το κόστος θα ανέλθει περίπου στα 5.000-8.000 € ανά MWh. 

2.4. Παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) 

Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα περιλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής 

του ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικές, πετρελαϊκές και υδροηλεκτρικές μο

νάδες, μονάδες φυσικού αερίου, καθώς και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η πρωτογενής ενέργεια που ακόμη χρησιμοποιείται από τη ΔΕΗ για 

παραγωγή του 70% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) είναι ο λιγνίτης, 

η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγής του οποίου φαίνεται στον Πίνακα 2.7 και 

το Διάγραμμα 2.2 (μόνο το 1% των αποθεμάτων λιγνίτη χρησιμοποιείται). Ο 

λιγνίτης είναι χαμηλής θερμαντικής ικανότητας και υψηλής περιβαλλοντικής 

ρύπανσης (εκπομπές CO2). 

Σημειώνεται, όπως τονίζει και η ίδια η ΔΕΗ στο site της (www.dei.gr), 

ότι το θερμιδικό περιεχόμενο των λιγνιτών είναι από 3 έως 7 φορές μικρότερο 

από το θερμιδικό περιεχόμενο του λιθάνθρακα και 5 έως 10 φορές μικρότερο 

από αυτό του πετρελαίου. 

Το υπόλοιπο της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται: 

• από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα, ηλιακή ενέργεια κλπ.), 

περίπου το 5%, 

• από τα υδροηλεκτρικά έργα (τα οποία χρησιμοποιούνται και για άλ

λους σκοπούς), περίπου το 9%, 

• από αργό πετρέλαιο, το 15% περίπου, και 

• από φυσικό αέριο (ελάχιστη ποσότητα, περίπου 1%). 

Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ αποτελείται: 

- Από το διασυνδεδεμένο σύστημα παραγωγής της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

με 37 σταθμούς: 

>- 12 θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν: 

• με λιγνίτη, στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο και που 

αποτελούν τη βάση του συστήματος, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Παραγωγή λιγνίτη 
(εκατ. τόνοι) 

1952 

0,07 

1960 

2,16 

1970 

7,64 

1980 

22,7 

1990 

49,91 

2000 

63,31 

2001 

66,17 

2002 

70,3 

2003 

68,12 

Πηγή: ΔΕΗ, Δ/νση Ορυχείων, Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης. 

Σημείωση: Το 95-97% της συνολικής παραγωγής λιγνίτη προέρχεται από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Παραγωγή λιγνίτη (εκατ. τόνοι) 

• Λιγνίτης 

• με πετρέλαιο, και 

• με φυσικό αέριο, 

>• 22 υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 

>• 3 αιολικά πάρκα (Εύβοια, Λακωνία, Κύθνος), 

>• και ένα μικρό αριθμό μονάδων (οι οποίες χρησιμοποιούν ανα

νεώσιμες πηγές ενέργειας) με τα προς αυτό διασυνδεδεμένα νησιά 

(κυρίως τα Ιόνια Νησιά). 

Από τα αυτόνομα (μη διασυνδεδεμένα) συστήματα των νησιών με 64 

σταθμούς: 

>~ 33 αυτόνομους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που λειτουργούν: 

• με πετρέλαιο, 2 στην Κρήτη (Λινοπεράματα και Χανιά), 1 στη Ρό

δο, 30 σε μικρότερα νησιά, 

>· υδροηλεκτρικούς σταθμούς: [2 μικρούς υδροηλεκτρικούς (Κρήτη)], 

>- και από 18 αιολικά πάρκα, 5 φωτοβολταϊκά συστήματα και 6 άλλες 

μονάδες ΑΠΕ. 
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Σημειώνεται ότι το 2003, όπως και ο Πίνακας 2.11 δείχνει, το 81,6% της 

ηλεκτρικής ενέργειας παράχθηκε από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς (που λει

τουργούν με καύση: λιγνίτη - από τον οποίο παράχθηκε το 60,6% της συνο

λικής ποσότητας της ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου - από το οποίο 

παράχθηκε το 14,6%, και πετρελαίου, - από το οποίο παράχθηκε το 14,6%, 

(6,3% στο διασυνδεδεμένο σύστημα και 8,3% στα αυτόνομα νησιά), πάνω από 

το 10% από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μόλις 0,1% από αιολικά πάρκα 

και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

2.4.1. Εγκατεστημένη ισχύς 

Η εγκατεστημένη ισχύς του κάθε ανεξάρτητου συστήματος παραγω

γής της ΔΕΗ, καθώς και η καθαρή παραγωγή, ανά τύπο καυσίμου, παρουσιά

ζονται με λεπτομέρεια στους Πίνακες 2.8 και 2.9. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

Εγκατεστημένη ισχύς κατά σύστημα και καύσιμο 

/. Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

Ηπειρωτικής Ελλάδας 

(1+2+3) 

1. Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί 

(12 σταθμοί) 

- Λιγνιτικές μονάδες 

- Πετρελαϊκές μονάδες 

- Φυσικό αέριο 

2. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

(22 σταθμοί) 

3. Αιολικές και άλλες 

ανανεώσιμες πηγές 

if. Αυτόνομα νησιά 

1. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

(33 σταθμοί) 

- Λιγνιτικές μονάδες 

- Πετρελαϊκές μονάδες 

- Φυσικό αέριο 

2. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

3. Αιολικές και άλλες 

ανανεώσιμες πηγές 

Σύνολο συστήματος (Ι+ΙΙ) 

1973* 

(MW) 

3.600 

2.310 

1.080 

1.130 

100 

1.290 

0 

220 

220 

0 

220 

0 

0 

0 

3.820 

% 
Συμμε

τοχή 

94,2% 

60,5% 

28,3% 

29,6% 

2,6% 

55,8% 

0% 

5,8% 

5,8% 

0% 

10% 

0% 

0% 

0% 

100% 

1990* 

(MW) 

8.170 

5.760 

3.890 

1.870 

0 

2.410 

0 

140 

140 

0 

140 

0 

8.310 

% 
Συμμε

τοχή 

98,3% 

69,3% 

46,8% 

22,5% 

0,0% 

29,0% 

0,0% 

1,7% 

1,7% 

0% 

1,7% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

1999* 

(MW) 

9.827 

6.864 

4.900 

857 

1.107 

2.958 

5 

1.170 

1.162 

0 

1.162 

0 

1 

7 

10.997 

% 
Συμμε

τοχή 

89,4% 

62,4% 

44,6% 

7,8% 

10,1% 

26,9% 

0,0% 

10,6% 

10,6% 

0% 

10,6% 

0,0% 

0,0% 

0,1% 

100,0% 

2000* 

(MW) 

9.850 

6.785 

4.908 

777 

1.100 

3.060 

5 

1.271 

1.238 

0 

1.238 

0 

1 

32 

11.121 

% 
Συμμε

τοχή 

88,6% 

61,0% 

44,1% 

7,0% 

9,9% 

27,5% 

0,0% 

11,4% 

11,1% 

0% 

11,1% 

0,0% 

0,0% 

0,3% 

100,0% 

2001* 

(MW) 

9.848 

6.783 

4.933 

750 

1.100 

3.060 

5 

1.310 

1.277 

0 

1.277 

0 

1 

32 

11.158 

% 
Συμμε

τοχή 

88,3% 

60,8% 

44,2% 

6,7% 

9,9% 

27,4% 

0,0% 

11,7% 

11,4% 

0% 

11,4% 

0,0% 

0,0% 

0,3% 

100,0% 

2002* 

(MW) 

10.354 

7.289 

4.958 

750 

1.581 

3.060 

5 

1.385 

1.352 

0 

1.352 

0 

1 

32 

11.739 

% 
Συμμε

τοχή 

88,2% 

62,1% 

42,2% 

6,4% 

13,5% 

26,1% 

0,0% 

11,8% 

11,5% 

0% 

11,5% 

0,0% 

0,0% 

0,3% 

100,0% 

2003* 

(MW) 

10.685 

7.618 

5.287 

750 

1.581 

3.060 

7 

1.453 

1.422 

0 

1.422 

0 

1 

30 

12.138 

% 
Συμμε

τοχή 

88,0% 

62,8% 

43,6% 

6,2% 

13,0% 

25,2% 

0,1% 

12,0% 

11,7% 

0% 

11,7% 

0,0% 

0,0% 

0,2% 

100% 

Πηγή: Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της ΔΕΗ 

*: 31 Δεκεμβρίου. 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.8 προκύπτουν τα ακόλουθα: 

• Το ποσοστό συμμετοχής της εγκατεστημένης ισχύος των λιγνιτικών 

μονάδων στο σύνολο έχει σχεδόν διπλασιαστεί ανάμεσα στο 1973 και 

το 2003 (43,6% το 2003 έναντι 28,3% το 1973). 

• Το ποσοστό συμμετοχής της εγκατεστημένης ισχύος των πετρελαϊκών 

μονάδων (μοναδικός προμηθευτής πετρελαίου είναι η ΕΛΠΕ Α.Ε) έχει 

μεν μειωθεί σημαντικά ανάμεσα στο 1973 και το 2003 (6,2% το 2003 

έναντι 29,6% το 1973) στο διασυνδεδεμένο σύστημα, έχει όμως αυξη

θεί στα νησιά (11,7% το 2003 έναντι 10% το 1973). 

• Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα τη 

μετατροπή (για λόγους περιβαλλοντικούς) κάποιων πετρελαϊκών (Κε

ρατσίνι) ή λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε μονάδες παραγωγής ηλε

κτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου (η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύ

τερος αγοραστής - το 75% - του φυσικού αερίου που διακινείται στην 

Ελλάδα). Έτσι, ενώ το ποσοστό συμμετοχής μονάδων φυσικού αερίου 

στην εγκατεστημένη ισχύ του ηλεκτροπαραγωγικού συστήματος της 

ΔΕΗ (εν προκειμένω μόνο του διασυνδεδεμένου συστήματος) το 1973 

ήταν μόλις 2,6%, το ποσοστό αυτό πενταπλασιάστηκε ακριβώς το 2003 

(13%). 

• Το ποσοστό συμμετοχής της εγκατεστημένης ισχύος των υδροηλεκτρι

κών σταθμών, στο σύνολο, φαίνεται να παραμένει ανάμεσα στο 55%-

25% κατά την επισκοπούμενη περίοδο 1973-2003. 

• Τέλος, η εγκατεστημένη ισχύς από αιολικές και άλλες ανανεώσιμες πη

γές και επομένως και το ποσοστό συμμετοχής φαίνεται να παραμένει 

σημαντικά χαμηλό (0,3%) κατά τη μελετώμενη περίοδο 1973-2003. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, εκτός της ΔΕΗ, υπάρχουν 

και οι λεγόμενοι «αυτοπαραγωγοί» ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο Πίνακας 2.9 

(Πίνακας Συμπαραγωγών) παρουσιάζει, που παράγουν Η/Ε προς κάλυψη των 

δικών τους αναγκών και διαθέτουν την πλεονάζουσα παραγωγή στη ΔΕΗ. Η 

καθαρή διαθέσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ το 1999 

ανερχόταν στις 12 G Wh. 

Σημειώνεται επίσης ότι και η εγκατεστημένη ισχύς των αυτοπαραγωγών 

θα αυξηθεί λόγω της εισαγωγής του φυσικού αερίου αλλά και της άρσης 

νομικών εμποδίων με το Ν. 2244/1994 (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). 

Σύμφωνα με το Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας, το ΥΠΑΝ είναι δυνατόν να διενεργήσει διαγωνισμούς 

για την κατασκευή επιπρόσθετης εγκαταστημένης ισχύος από ιδιώτες ή από 

τη ΔΕΗ στα αυτόνομα νησιά (συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και Ρόδου). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 

Εγκατεστημένες μονάδες συμπαραγωγής 

Επιχείρηση 

1. Ε.Β. Ζάχαρης 

Ε.Β. Ζάχαρης 

Ε.Β. Ζάχαρης 

Ε.Β. Ζάχαρης 

Ε.Β. Ζάχαρης 

2. ΕΤΜΑ 

3. Χαλυβουργική 

4. Motor Oil 

5. ΕΛΔΑ Α.Ε. 

6. Ε.Π.Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

7. Β.Φ. Λιπασμάτων 

8. Χημ. Βιομ. Bop. Ελλάδας 

9. Αλουμίνιο Ελλάδας 

10. Δαύλειας Εκκοκκιστήρια 

11. Διάφορα Συστήματα ΑΠΕ 

Σύνολο 

Κλάδος 

Ζάχαρη 

Ζάχαρη 

Ζάχαρη 

Ζάχαρη 

Ζάχαρη 

Κλωστοϋφαντουργία 

Χαλυβουργία 

Διυλιστήριο 

Διυλιστήριο 

Εξόρυξη πετρελαίου 

Λιπάσματα 

Λιπάσματα 

Αλουμίνιο 

Εκκοκκιστήρια 

Τοποθεσία 

Λάρισα 

Πλατύ 

Σέρρες 

Ξάνθη 

Ορεστιάδα 

Αθήνα 

Ελευσίνα 

Κόρινθος 

Ασπρόπυργος 

Καβάλα 

Καβάλα 

Θεσσαλονίκη 

Βοιωτία 

Βοιωτία 

Εγκατεστημένη ισχύς 
(MW) 

12 

12 

6 

16 

10 

13,1 

80 

23 

50 

16,5 

25 

10,5 

11,6 

0,5 

127,8 

414 

Πηγή: ΥΠΑΝ, και Energy Policies of ΙΕΑ Countries, Greece 2002 Review, IEA/OECD, Paris. 

Σε περίπτωση που η διαδικασία διαγωνισμού είναι ανεπιτυχής, η ΔΕΗ 

υποχρεούται να εγγυηθεί τη συνεχή, χωρίς διακοπές, παροχή ηλεκτρικής ενέρ

γειας στα εν λόγω νησιά ή να εγκαταστήσει την απαιτούμενη επιπρόσθετη εγκα

τεστημένη ισχύ. 

2.4.2. Αιχμή φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα (MW) 

Ο Πίνακας 2.10 (Μέγιστη ζήτηση ισχύος) παρουσιάζει για το διασυν

δεδεμένο σύστημα τη μέγιστη ζήτηση ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας (η οποία 

καλείται αιχμή φορτίου), την καθαρή διαθέσιμη ισχύ Η/Ε τη χρονική στιγμή 

της μέγιστης καλοκαιρινής ζήτησης, και την πλεονάζουσα ποσότητα ισχύος 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περίοδο 1973-2003. Από τον πίνακα προκύ

πτει ότι η μέγιστη ζήτηση ισχύος παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2003, μία 

ημέρα καλοκαιρινή, και πιθανόν να προήλθε από την έντονη λειτουργία των 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10 

Μέγιστη ζήτηση ισχύος (MW) 

Διασυνδεδεμένο δίκτυο 

1. Μεγίστη ζήτηση Η/Ε 

2. Καθαρή διαθέσιμη ισχύς Η/Ε 

3. Πλεονάζουσα ισχύς 

% Συμμετοχή του 3 στο 2 

Αυτόνομα νησιά 

Κρήτη 

Ρόδος 

1973 

2.206 

3.196 

990 

31,0% 

1990 

4.924 

6.897 

1.549 

22,5% 

213 

66 

1999 

7.365 

9.421 

2.056 

21,8% 

407 

127 

2000 

8.531 

9.345 

814 

8,7% 

418 

136 

2001 

8.600 

9.359 

759 

8,1% 

448 

146 

2002 

8.924 

9.838 

914 

9,3% 

508 

156 

2003 

9.042 

10.130 

1.090 

10,8% 

498 

160 

Πηγή: Energy Policies of ΙΕΑ Countries, Greece 2002 Review, IEA/OECD, 2002, Paris. 

κλιματιστικών. Η αιχμή της ζήτησης πολλές φορές δημιουργεί και το καλού

μενο μπλακ άουτ. 

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα αιχμής είναι πιο έντονο στα νησιά και κυ

ρίως στην Κρήτη και Ρόδο, λόγω και της πρόσθετης επιβάρυνσης της τουρι

στικής κίνησης (η αιχμή στα άλλα νησιά συνολικά το 2003 ήταν της τάξεως 

των 1.300 MW περίπου). 

Σημειώνεται επίσης ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η αιχμή φορ

τίου μετατοπίστηκε από τους χειμερινούς μήνες (χρήση ηλεκτρικών θερμαντι

κών συσκευών) στους θερινούς μήνες, εξαιτίας της έντονης και αυξανόμενης 

χρήσης των κλιματιστικών συσκευών ψύξης. 

Η αλλαγή στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας θα έχει ως απο

τέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ανταπόκρισης της ΔΕΗ στη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας (επάρκεια ισχύος), τα οποία όμως μπορούν να επιλυθούν 

είτε με νέες πρόσθετες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μόνο από 

νέους παραγωγούς) είτε με διασυνδέσεις του δικτύου της ΔΕΗ με τα γειτο

νικά, αλλά και με τα δυτικοευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα. 

2.4.3. Καθαρή παραγωγή του συστήματος (διασυνδεδεμένου και μη) 

Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα δεν προέρ

χεται στο σύνολο της από εγχώριους πρωτογενείς ενεργειακούς πόρους. 

Πριν το 1973 (πετρελαϊκή κρίση) η αφθονία και η χαμηλή τιμή του πε

τρελαίου, καθώς και η αντίληψη που επικρατούσε ότι οι ενεργειακοί μας πό-
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poi είναι πολύ περιορισμένοι και ασύμφοροι, είχαν οδηγήσει σε ανάπτυξη της 

παραγωγής με πολύ μεγάλη συμμετοχή πετρελαίου (1973: 49,6%). 

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα 2.11, από το 1973 μέχ

ρι και το 2003, η συμμετοχή του πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ

γειας μειώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα το 2003 να είναι μόνο 14,6% (διασυν-

δεδεμένο σύστημα και νησιά), ενώ αυξάνεται αντίστοιχα η συμμετοχή του λι

γνίτη, του φυσικού αερίου, της υδροηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των "ήπιων" 

(η αξιοποίηση τους δεν διαταράσσει αισθητά το περιβάλλον) ή "ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας" (οι μορφές που η εκμετάλλευση τους δεν συνεπάγεται μείω

ση/εξάντληση των αποθεμάτων τους, είτε γιατί υπάρχουν σε ουσιαστικά ανεξάν

τλητες ποσότητες είτε γιατί αναπαράγονται από τη φύση και τον άνθρωπο). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11 

Καθαρή παραγωγή κατά σύστημα και καύσιμο 

/. αιασυνδεδεμένο Σύστημα 

Ηπειρωτικής ΕΛΛσδσς 

(1+2+3) 

1. θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί 

(12 σταθμοί) 

- Λιγνιτικές μονάδες 

- Πετρελαϊκές μονάδες 

- Φυσικό αέριο 

2. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

(22 σταθμοί) 

3. Αιολικές και άλλες 

ανανεώσιμες πηγές 

ff. Αυτόνομα νησιά 

1. θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

(33 σταθμοί) 

- Λιγνπτικές μονάδες 

- Πετρελαϊκές μονάδες 

- Φυσικό αέριο 

2. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

3. Αιολικές και άλλες 

ανανεώσιμες πηγές 

Σύνολο συστήματος (Ι+ΙΙ) 

1973* 

(GWh) 

14.810 

12.590 

5.250 

7.340 

0 

2.220 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14.810 

% 
Συμμε

τοχή 

100% 

85,0% 

35,4% 

49,6% 

0,0% 

15,0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

100% 

1990* 

(GWh) 

34.780 

33.010 

25.170 

7.750 

90 

1.770 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

34.780 

% 
Συμμε

τοχή 

100% 

94,9% 

72,4% 

22,3% 

0,3% 

5,1% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

100% 

1999* 

(GWh) 

41.240 

36.433 

29.260 

3.970 

3.203 

4.798 

9 

3.537 

0 

0 

3.489 

0 

1 

47 

44.777 

% 
Συμμε

τοχή 

92,1% 

81,4% 

65,3% 

8,9% 

7,2% 

10,7% 

0,0% 

7,9% 

0,0% 

0,0% 

7,8% 

0,0% 

0,0% 

0,1% 

100% 

2000* 

(GWh) 

44.727 

40.658 

30.943 

4.143 

5.572 

4.055 

14 

3.756 

0 

0 

3.678 

0 

1 

77 

48.483 

% 
Συμμε

τοχή 

92,3% 

83,9% 

63,8% 

8,5% 

11,5% 

8,4% 

0,0% 

7,7% 

0,0% 

0,0% 

7,6% 

0,0% 

0,0% 

0,2% 

100% 

2001* 

(GWh) 

44.076 

41.399 

32.042 

3.543 

5.814 

2.666 

11 

3.978 

0 

0 

3.886 

0 

1 

91 

48.054 

% 
Συμμε

τοχή 

91,7% 

86,2% 

66,7% 

7,4% 

12,1% 

5,5% 

0,0% 

8,3% 

0,0% 

0,0% 

8,1% 

0,0% 

0,0% 

0,2% 

100% 

2002* 

(GWh) 

44.711 

41.316 

31.197 

3.394 

6.725 

3.381 

14 

4.191 

0 

0 

4.122 

0 

1 

68 

48.902 

% 
Συμμε

τοχή 

91,4% 

84,5% 

63,8% 

6,9% 

13,8% 

6,9% 

0,0% 

8,6% 

0,0% 

0,0% 

8,4% 

0,0% 

0,0% 

0,1% 

100% 

2003* 

(GWh) 

47.813 

42.586 

31.643 

3.311 

7.632 

5.211 

16 

4.401 

0 

0 

4.327 

0 

1 

73 

52.214 

% 

Συμμε

τοχή 

91,6% 

81,6% 

60,6% 

6,3% 

14,6% 

10,0% 

0,0% 

8,4% 

0,0% 

0,0% 

8,3% 

0,0% 

0,0% 

0,1% 

100% 

Πηγή: Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης τ η ς ΔΕΗ, Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α στοιχε ίων από τ ο ν σ υ γ γ ρ α φ έ α . 

*: 31 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ . 
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2.4.4. Καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή 

Η ΔΕΗ παράγει Η/Ε με καύση θερμικών πηγών ενέργειας συμπεριλαμβα
νομένων του λιγνίτη, πετρελαίου και φυσικού αερίου, και με χρήση υδάτων και 
άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ο Πίνακας 2.12 (Κατανάλωση καυ
σίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) παρουσιάζει. 

• Λιγνίτης: Χαμηλής θερμογόνου δύναμης, χαμηλού κόστους εξόρυξης, θα 
παραμείνει όμως η κυρίαρχη πηγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το 2002 ο λιγνίτης αντιστοιχούσε στο 65% περίπου της συνολικής πα
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Πετρέλαιο: Μοναδικός προμηθευτής της ΔΕΗ σε πετρέλαιο είναι η 
ΕΛΠΕ Α.Ε. Η σύμβαση προμήθειας έληξε το 2005 και ανανεώθηκε για 
24 ακόμη μήνες. Προβλέπεται η μείωση κατανάλωσης στο διασυνδεδε-
μένο σύστημα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, πλην όμως η κατανάλωση 
στα νησιά θα εξακολουθήσει να αυξάνεται. 

• Φυσικό αέριο: Η ΔΕΗ αγοράζει περίπου το 70% των πωλήσεων της 
ΔΕΠΑ βάσει σύμβασης που λήγει το 2016 (και διευκόλυνε στη διείσδυ
ση του Φ/Α στην Ελλάδα), στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές φυσικού 
αερίου που προσφέρει η ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι, εν όψει της ελληνικής 
απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ υποχρεούται 
να προβεί σε αναδιάρθρωση του τιμολογίου της, ούτως ώστε να είναι 
σαφής ο διαχωρισμός της τιμής εισαγωγής από την τιμή μεταφοράς. 

• Υδροηλεκτρικά: Τα υδροηλεκτρικά χρησιμοποιούνται σε περιόδους αιχ
μής φορτίου, χωρίς να καταβάλλεται τίμημα (οι υδροηλεκτρικοί οταθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12 
Κατανάλωση καυσίμων για παραγωγή Η/Ε 

Καύσιμα 

1. Λιγνίτης (εκατ. τόνοι) 

α. Δστική Μακεδονία Πτολεμαΐδα 

β. Μεγαλόπολη 

2. Πετρέλαιο 

α. Μαζούτ (000 μετρικοί τόνοι) 

β. Ντίζελ (000 χιλιόγραμμα) 

3. Φυσικό αέριο (εκατ. m3) 

1973* 

19.207 

15.042 

4.165 

1.488 

388 

0 

1990 

50.524 

39.567 

10.957 

1.424 

370 

0 

1999 

60.547 

47.416 

13.131 

1.485 

389 

996,9 

2000 

63.887 

51.373 

12.514 

1.622 

455 

1.439 

2001 

66.318 

52.019 

14.299 

1.536 

440 

1.432 

2002 

70.336 

55.821 

14.515 

1.515 

569 

1.507 

2003 

69.885 

54.729 

15.156 

1.512 

595 

1.669 

Πηγή: ΔΕΗ, Δ/νση Ενέργειας, Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης. 

*: Εκτίμηση. 
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μοί είναι πολλαπλού σκοπού, γιατί χρησιμοποιούνται και για ύδρευση 

και για άρδευση, έτσι μερικοί λειτουργούν ακόμη και σε περιόδους μη 

αιχμής, κυρίως για αρδευτικούς ή υδρευτικούς λόγους). 

• Αιολική παραγωγή και παραγωγή από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέρ

γειας: Η παραγωγή Η/Ε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επιθυ

μητή αφενός για λόγους περιβαλλοντικούς και αφετέρου λόγω του ότι 

οι πηγές αυτές είναι ανεξάντλητες και χαμηλού κόστους. 

2.4.5. Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας (εκφρασμένο σε TWh και Mtoe) 

Στον Πίνακα 2.13 παρουσιάζεται το ισοζύγιο ενέργειας της ΔΕΗ, σε 

TWh, όπου φαίνεται ότι εκτός από την παραγωγή ενέργειας από το διασυνδε-

δεμένο σύστημα η ΔΕΗ πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές από και προς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13 

Ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) 
(TWh) 

1973 1990 1999 2000 2001 % 

Συμμετοχή 

2002 2003 % 
Συμμετοχή 

Α. Προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας 

1. Παραγωγή σταθμών ΔΕΗ 

Από λιγνίτη 

Από νερά 

Από πετρέλαιο 

Από φυσικό αέριο 

Από ανανεώσιμες πηγές 

2. Καθαρές εισαγωγές 

Συνολικό φορτίο (Α1+Α2) 

14,81 

5,25 

2,22 

7,34 

0,00 

0,00 

0,05 

14,86 

34,78 

25,17 

1,77 

7,75 

0,09 

0,00 

0,70 

35,48 

44,78 

29,26 

4,80 

7,03 

3,64 

0,05 

0,17 

44,95 

48,48 

30,94 

4,06 

7,82 

5,57 

0,09 

-0,01 

48,47 

48,14 

32,04 

2,76 

7,43 

5,81 

0,10 

2,50 

50,64 

95,1% 

63,3% 

5,4% 

14,7% 

11,5% 

0,2% 

4,9% 

100,0% 

48,90 

31,2 

3,38 

7,52 

6,73 

0,08 

2,90 

51,80 

52,22 

31,64 

5,21 

7,64 

7,63 

0,09 

3,50 

55,72 

93,7% 

56,8% 

9,4% 

13,7% 

13,7% 

0,2% 

6,3% 

100,0% 

Β. Διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας 

1. Σύνολο πωλήσεων 

Χαμηλής και μέσης τάσης 

Υψηλής τάσης 

Λιγνιτωρυχεία ΔΕΗ 

2. Άντληση 

3. Αυτοκαταναλωση, 

απώλειες μεταφοράς, 

μετασχηματισμού, 

διανομής 

Συνολικό φορτίο 

(Β1+Β2+Β3) 

14,61 

12,13 

2,19 

0,29 

0,20 

0,05 

14,86 

28,83 

21,85 

6,50 

0,48 

0,30 

6,35 

35,48 

41,38 

34,40 

6,01 

0,97 

0,31 

3,26 

44,95 

43,94 

36,36 

6,59 

1,00 

0,34 

4,19 

48,47 

45,47 

37,75 

6,72 

1,00 

0,35 

4,82 

50,64 

89,8% 

74,5% 

13,3% 

2,0% 

0,7% 

9,5% 

100,0% 

47,70 

39,52 

7,03 

1,15 

0,35 

3,75 

51,80 

50,43 

41,62 

7,77 

1,04 

0,40 

4,89 

55,72 

90,5% 

74,7% 

13,9% 

1,9% 

0,7% 

8,8% 

100,0% 

Πηγές: Δ/νση Ενέργειας της ΔΕΗ, Electricity Information, series, IEA/OECD, Paris, Επεξεργασία από τον 

συγγραφέα. 
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γειτονικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, κλπ., βλέπε και Πίνακα 2.15). 

Επίσης στη ΔΕΗ διατίθεται η πλεονάζουσα ποσότητα από τους αυτοπαρα-

γωγούς. 

Εξάλλου, κατά τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς αλλά και δια

νομής υπάρχουν διάφορες απώλειες καθώς και αυτοκαταναλώσεις τόσο στα 

λιγνιτωρυχεία όσο και στην ίδια τη ΔΕΗ. Έτσι η καθαρή ποσότητα που διατί

θεται στους καταναλωτές αντιπροσωπεύει περίπου το 95% της καθαρής πα

ραγωγής (2003). 

Η καθαρή διαθέσιμη ποσότητα διανέμεται (διαθέσιμη ποσότητα νοείται 

η μεταφερόμενη Η/Ε από το σύστημα μεταφοράς στον τελικό καταναλωτή) 

από τη ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια τόσο στην περιοχή του διασυνδεδεμένου 

συστήματος όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, προμηθεύοντας έτσι με 

ηλεκτρικό ρεύμα όλους τους πελάτες της ΔΕΗ. 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Από τη συνολική προσφορά το 94%-95% αντιπροσωπεύει την εγχώρια 

παραγωγή και μόνο το 5%-6% περίπου προέρχεται από καθαρές 

εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από όμορες και όχι μόνο χώρες. 

• Η διαθέσιμη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται κατά 75% 

περίπου από καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης, κατά 14% από 

καταναλωτές υψηλής τάσης, η ίδια η ΔΕΗ καταναλώνει περίπου το 1% 

της διαθέσιμης ποσότητας και,έχουμε απώλειες μεταφοράς και μετα

σχηματισμού περίπου 9,0%, που βέβαια θεωρείται ότι είναι πολύ υψη

λό ποσοστό όταν μάλιστα διανύουμε κρίση στην αγορά των πρωτο

γενών πηγών ενέργειας και λόγω των υψηλών τιμών αλλά και λόγω των 

σημαντικών ρύπων που εκπέμπουν κατά την καύση τους. 

Στον Πίνακα 2.14 παρουσιάζεται η κατανάλωση κατά τομέα (βιομη

χανία, μεταφορές, άλλοι τομείς) μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας για την πε

ρίοδο 1973-2003, εκφρασμένη όμως σε Mtoe (ανταποκρίνεται πλήρως στο συ

νολικό ισοζύγιο του ελληνικού ενεργειακού τομέα - βλέπε Κεφάλαιο 1 της με

λέτης). 

Από τον Πίνακα 2.14 προκύπτει ότι, ενώ ο δευτερογενής τομέας της 

οικονομίας απορρόφησε το 57,8% της ηλεκτρικής ενέργειας το 1973 (και το 

37,8% όλων των ενεργειακών πόρων), το αντίστοιχο ποσοστό έχει μειωθεί στο 

29% (23,6% για όλους τους πόρους) για το 2003. Αντίστοιχα, ο τριτογενής 

τομέας (γεωργία, εμπόριο, οικιακή κατανάλωση, κλπ.) της οικονομίας, ενώ το 

1973 χρησιμοποιούσε μόνο το 42,2% της διαθέσιμης ποσότητας ηλεκτρικής 
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ενέργειας (και το 32,9% όλων των ενεργειακών πόρων), το 2003 το αντίστοιχο 

ποσοστό ανήλθε στο 70,5% (και το 39,2% για όλους τους ενεργειακούς πό

ρους), δεδομένου ότι ο τομέας αυτός κατά τα τελευταία έτη παρουσιάζει με

γάλη ανάπτυξη και συμμετοχή στο ΑΕΠ. Τέλος, ο τομέας των μεταφορών από 

τη φύση του εξακολουθεί να απορροφά ελάχιστη (0,5%) έως μηδενική ποσό

τητα Η/Ε κατά την επισκοπούμενη περίοδο 1973-2003. Σημειώνεται επίσης ότι 

η συνολική διαθέσιμη Η/Ε αποτελούσε το 2003 μόνο το 19,46% της συνολικής 

ενέργειας προς διάθεση (TFC), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1973 ήταν μό

λις το 11,8%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14 

Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

1. Συνολική ενέργεια 

προς διάθεση (TFC) 

2. Σύνολο HIE 

προς διάβεση 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,21 

1,09 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

15,03 

2,45 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

1999 

Mtoe 

η 
ΜΤΙΠ 

18,96 

3,49 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

2000 

Mtoe 

Π 
ΜΤΙΠ 

19,5 

3,71 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

20,09 

3,83 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

20,48 

4,01 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

21,58 

4,11 

% 
Διάρ

θρωση 

100,0% 

100,0% 

Α. Κατανάλωση βιομηχανίας 

1. Από όλες τ/ς πηγές 

2. Moro οπό HIE 

3,48 

0,63 

37,8% 

57,8% 

4,62 

1,04 

30,7% 

42,4% 

4,76 

1,11 

25,1% 

31,8% 

5,20 

1,17 

26,7% 

31,5% 

5,17 

1,18 

25,7% 

30,8% 

5,16 

1,22 

25,2% 

30,4% 

5,1 

1,23 

23,6% 

30,0% 

Β. Κατανάλωση στις μεταφορές 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από HIE 

2,7 

0 

29,3% 

0,0% 

5,95 

0,01 

39,6% 

0,4% 

7,61 

0,01 

40,1% 

0,3% 

7,34 

0,01 

37,6% 

0,3% 

7,59 

0,02 

37,8% 

0,5% 

7,68 

0,02 

37,5% 

0,5% 

8,02 

0,02 

37,2% 

0,5% 

Γ. Κατανάλωση στους άλλους τομείς 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από HIE 

3,03 

0,46 

32,9% 

42,2% 

4,46 

1.4 

29,7% 

57,1% 

6,59 

2,37 

34,8% 

67,9% 

6,97 

2,53 

35,7% 

68,2% 

7,33 

2,66 

36,5% 

69,5% 

7,64 

2,77 

37,3% 

69,1% 

8,46 

2,86 

39,2% 

69,8% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries 1971-1999, 2000-2003, Επεξεργασία από τον συγγραφέα, 

και Πίνακας 1.11 του Κεφαλαίου 1. 

Εξάλλου στο Διάγραμμα 2.3 παρουσιάζεται συγκριτικά η εξέλιξη της 

ποσοστιαίας κατανομής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους τομείς 

βιομηχανία, μεταφορές και στους άλλους τομείς, για επιλεγμένα έτη της 

περιόδου 1973-2003. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3 

Κατανάλωση Η/Ε κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

• Β. Κατανάλωση 
στις μεταφορές 

D Α. Κατανάλωση 
βιομηχανίας 

D Γ. Κατανάλωση 
στους άλλους τομείς 

2003 

2.5. Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

2.5.1. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ΔΕΗ έχει στην κυριότητα της το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς 

με το οποίο ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς - ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (μετά 

τη νέα δομή και οργάνωση της ΔΕΗ, όπως καθορίστηκε με το Ν. 2773/1999) 

μεταφέρει Η/Ε μέσω των γραμμών υψηλής τάσης (Υ.Τ.) από τους σταθμούς πα

ραγωγής (της ΔΕΗ σήμερα ή από άλλους παραγωγούς στο μέλλον) και στην πε

ρίπτωση εισαγόμενου ρεύματος, από τα σημεία διασύνδεσης στο δίκτυο διανο

μής, σε ολόκληρο το διασυνδεδεμένο σύστημα και στους πελάτες υψηλής τάσης. 

Αν και το εν λόγω σύστημα είναι ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα 

με τη σχετική αποκλειστική άδεια ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς, ο 

ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. έχει πλέον την ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την 

ανάπτυξη του, καθώς και της πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο. 

Ο ΔΕΣΜΗΕ είναι μια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 

α) Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ΔΕΗ σε σχέση με το σύ

στημα μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ισορροπία παραγω

γής και κατανάλωσης και η Η/Ε να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή 

και ποιοτικά αποδεκτό. 

β) Ο δεύτερος ρόλος του ΔΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να 

λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε ημέρα ποιος οφεί-
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λει σε ποιον. Ο ΔΕΣΜΗΕ δεν εμπορεύεται Η/Ε και οι βασικές συναλλακτικές 
σχέσεις είναι διμερείς μεταξύ παραγωγών/προμηθευτών και των πελατών τους. 

Για να χρησιμοποιήσουμε ένα οικείο ανάλογο, η ΔΕΗ είναι μια εισηγ-
μένη εταιρεία, ο ΔΕΣΜΗΕ είναι το Χρηματιστήριο και η ΡΑΕ είναι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

Ο διαχειριστής του συστήματος έχει την ευθύνη μιας σειράς διαδικασιών: 
• Πρώτη διαδικασία είναι να καθορίσει επίσημα πιστοποιημένο μετρικό 

σύστημα. Έτσι η Η/Ε που παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται, θα 
μετριέται κατά τρόπο αξιόπιστο, ακριβή και μη αμφισβητούμενο από 
τους παράγοντες της αγοράς. 

• Η δεύτερη διαδικασία είναι η κατανομή φορτίου, η οποία αποτελεί και 
την καρδιά του συστήματος. Όπως είναι γνωστό, η Η/Ε είναι ένα ιδιό
τυπο εμπορικό αγαθό που δεν αποθηκεύεται (κυρίως σε μεγάλες πο
σότητες) και επομένως θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να παράγεται ακρι
βώς όση καταναλώνεται. Η κατανομή φορτίου λοιπόν είναι αυτή που 
υπαγορεύει το ποιος σταθμός θα παράγει και πόσο. Παράλληλα, η κα
τανομή φορτίου στους σταθμούς γίνεται έτσι ώστε να διατηρούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει (συχνότητα, τάση κλπ.), να υπάρ
χει ελάχιστο κόστος λειτουργίας και να υπάρχει σεβασμός των διμε
ρών εμπορικών σχέσεων πελάτη-προμηθευτή. 
Σημειώνεται ότι για τη διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέρ
γειας στον καταναλωτή, ο διαχειριστής του συστήματος χρειάζεται ει
δικές, επικουρικές υπηρεσίες (όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες για τη λει
τουργία δικτύου μεταφοράς ή διανομής), δυνατότητα ειδικών ρυθμί
σεων κλπ., που θα αγοράζει με διαφανείς διαδικασίες από τους παρα
γωγούς της αγοράς, σε πρώτη φάση από τη ΔΕΗ. 

• Τρίτη διαδικασία είναι η καλούμενη εκκαθάριση της αγοράς, δηλαδή το 
ποιος οφείλει τι σε ποιον, η οποία είναι απολύτως συναρτημένη με την 
απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για την ελληνική αγορά έχει επιλεγεί ένα σύστημα διμερών βασικά 
εμπορικών σχέσεων, δηλαδή μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή-
παραγωγού. Ο διαχειριστής του συστήματος δεν παρεμβαίνει στα δι
μερή αυτά συμβόλαια τα οποία είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία των 
συμβαλλόμενων μερών. Όμως κατά την καθημερινή λειτουργία, για 
διάφορους λόγους, η παραγωγή ενός προμηθευτή δεν αντιστοιχεί απο
λύτως στην κατανάλωση ενός πελάτη. Αυτή η απόκλιση μετριέται και 
τιμολογείται από το διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος υπαγορεύει 
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σε κάθε ελλειμματικό παραγωγό το τ ι θα πληρώσει μέσω του διαχειρι

στή του συστήματος σε κάποιον άλλο, πλεονασματικό παραγωγό. Η 

διαδικασία αυτή λέγεται εκκαθάριση της αγοράς και γίνεται με τρόπο 

που να ενθαρρύνεται η οικονομική λειτουργία του συστήματος. 

• Τέταρτη, αλλά και πολύ βασική λειτουργία του διαχειριστή του συ

στήματος, είναι η συντήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος, 

για να υποδεχθεί νέους παραγωγούς και νέους πελάτες. Η λειτουργία 

αυτή θα γίνεται επ' αμοιβή από τη ΔΕΗ, ενώ οι επεκτάσεις χρεώνονται με 

βάση πολύ συγκεκριμένους κανόνες που περιλαμβάνονται στους κώδικες. 

• Τέλος, στα καθήκοντα του διαχειριστή του συστήματος ανήκει η υπο

στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και η ενημέρωση των εν

διαφερομένων. 

Ο διαχειριστής του συστήματος κάνει προβλέψεις για τις ανάγκες του 

συστήματος, σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, 

δημοσιεύει εκτιμήσεις, εισηγείται βελτιώσεις στους κανόνες της αγοράς και 

διαχείρισης του συστήματος και εξασφαλίζει μια υψηλού βαθμού διαφάνεια 

στη λειτουργία της αγοράς, στη διαχείριση του συστήματος και στην ίδια τη 

λειτουργία της εταιρείας. Ουσιαστικά, κάθε ενέργεια του διαχειριστή του 

συστήματος γίνεται μέσω του διαδικτύου και φαίνεται στο διαδίκτυο. 

Στόχος του ΔΕΣΜΗ Ε είναι να εξασφαλίσει μια αξιόπιστη και αμερό

ληπτη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

αλλά και της αγοράς, που στηρίζεται σε αυτό, έτσι ώστε οι νέοι παραγωγοί, 

οι επιλέγοντες πελάτες αλλά και όλοι οι καταναλωτές να είναι βέβαιοι για τη 

διαφάνεια και αμεροληψία που απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς. 

Η λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς, καθώς και 

των διασυνδέσεων με άλλα γειτονικά δίκτυα, γίνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ, όπως 

προβλέπεται από τον κώδικα διαχείρισης του συστήματος. 

Σύμφωνα με το Ν. 2773/1999, η ΔΕΗ Α.Ε. κατέχει σήμερα ποσοστό 49% 

στον ΔΕΣΜΗΕ, παρότι το ποσοστό αυτό πρόκειται να μειωθεί με την εισαγωγή 

άλλων ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά, και το Ελληνικό Δημόσιο το υπό

λοιπο 51%. 

Ο ΔΕΣΜΗΕ, τέλος, παρέχει πρόσβαση στο διασυνδεδεμένο σύστημα 

μεταφοράς σε αδειοδοτημένους παραγωγούς, σε προμηθευτές, σε επιλέγοντες 

πελάτες, και στη ΔΕΗ, ως διαχειρίστρια του δικτύου διανομής και επιτρέπει 

τη διασύνδεση του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς με το σύστημα 

διανομής της ενδοχώρας. 

Σημειώνεται ότι ο ΔΕΣΜΗΕ θα πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισμένος 

από τις επιχειρήσεις προμήθειας, έτσι ώστε τα επίπεδα τιμών και η διάρθρω-
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ση τους να εξασφαλίσουν κοστοστρεφή τιμολόγια και κατάργηση των σταυ

ροειδών επιδοτήσεων. 

2.5.2. Διεθνείς διασυνδέσεις 

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς είναι συνδεδεμένο με τα ηλε

κτρικά συστήματα των βαλκανικών κρατών (της Αλβανίας, της FYROM, της Βουλ

γαρίας και όχι μόνο), και πρόσφατα με το ηλεκτρικό σύστημα της Ιταλίας. 

Μια απευθείας γραμμή 400 kV συνεχούς ρεύματος (DC - Direct Cur-

rent-LINK) ισχύος 500 MW μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας βρίσκεται σε 

λειτουργία από το καλοκαίρι του 2002 και αποτελεί την πρώτη απευθείας σύν

δεση μεταξύ των δύο χωρών. Η γραμμή αυτή έχει μήκος 270 χλμ., 163 από τα 

οποία είναι υποβρύχια. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν χρησιμο

ποιηθεί στο παρελθόν για την υποστήριξη του ελληνικού συστήματος μεταφο

ράς σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης λόγω βλαβών του συστήματος πα

ραγωγής, καθώς και για την υποκατάσταση του ρεύματος που παράγεται από 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε περιόδους ξηρασίας. 

Παρότι η Ελλάδα είναι σήμερα μέλος της UCTE (Union for Coordina

tion of Transmission of Electricity), το ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα δεν 

λειτουργεί συγχρόνως και παράλληλα με το υπόλοιπο διευρωπαϊκό σύστημα 

μεταφοράς, λόγω ζημιών στις εγκαταστάσεις μεταφοράς στην Κροατία και τη 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στις 

αρχές της δεκαετίας του '90. Ενέργειες για την αποκατάσταση του δικτύου 

στις περιοχές αυτές οδήγησαν μεν στην επανασύνδεση και επαναλειτουργία 

των εγκαταστάσεων τον Οκτώβριο του 2004, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί 

ακόμα η πλήρης αποκατάσταση. 

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συμφωνία με τον ΔΕΣΜΗΕ, σκοπεύει επίσης να κατα

σκευάσει μέχρι το 2006 γραμμή διασύνδεσης 400 kV (2000 Μ Wh) με την Τουρ

κία και για το λόγο αυτό συντάσσεται επί του παρόντος η μελέτη κατασκευής 

της γραμμής αυτής. 

Οι διασυνδέσεις του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος επιτρέπουν 

στην Ελλάδα να εισάγει ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, όταν έχει ανάγκη 

από εισαγωγές (κυρίως σε περιόδους μεγάλης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως είναι το καλοκαίρι ή σε περιόδους κακοκαιρίας), και να εξάγει ανταπο

δοτικά. Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται από χώρες με διαφορετική κατανο

μή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σημαντικό ρόλο έχουν και οι τιμές. 

Το ισοζύγιο που προκύπτει από την πλευρά της Ελλάδας (είναι καθαρός εισα

γωγέας ηλεκτρικής ενέργειας) για την περίοδο 1999-2002 είναι ελλειμματικό, 

όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 2.15. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15 

Εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε 

(TWh) 

Χώρες 1973 1990 1999 2000 2001 2002 2003 

Εισαγωγές 

Αλβανία 

Βουλγαρία 

ΠΓΔΜ 

Σερβία - Μαυροβούνιο 

Ιταλία 

Τουρκία 

Αυστρία 

Ελβετία 

Ρωσία 

Σύνολο 

0,08 

0,08 

0,1 

0,32 

0,72 

0,02 

0,13 

0,04 

1,33 

0,13 

1,13 

0 

0,56 

0 

0 

1,82 

0,05 

1,07 

0 

0,61 

0 

0 

1,73 

0,01 

2,41 

0 

1,13 

0,02 

0 

3,57 

0,01 

3,31 

0,94 

0 

0,34 

0 

4,6 

0,048 

3,57 

0,83 

0 

0,26 

0 

0 

0 

0 

4,708 

Εξαγωγές 

Αλβανία 

Βουλγαρία 

ΠΓΔΜ 

Σερβία - Μαυροβούνιο 

Ιταλία 

Τουρκία 

Αυστρία 

Ελβετία 

Ρωσία 

Σύνολο 

0,03 

0,03 

0,46 

0,07 

0,1 

0,63 

0,96 

0,25 

0 

0,44 

0 

0 

1,65 

1,11 

0,21 

0 

0,42 

0 

0 

1,74 

Καθαρές Εισαγωγές (+) Εξαγωγές (-

Αλβανία 

Βουλγαρία 

ΠΓΔΜ 

Σερβία - Μαυροβούνιο 

Ιταλία 

Τουρκία 

Αυστρία 

Ελβετία 

Ρωσία 

Σύνολο 

0 

0 

0,05 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,05 

-0,36 

0,25 

0,62 

0 

0 

0 

0,02 

0,13 

0,04 

0,7 

-0,83 

0,88 

0 

0,12 

0 

0 

0 

0 

0 

0,17 

-1,06 

0,86 

0 

0,19 

0 

0 

0 

0 

0 

-0,01 

1 

0 

0 

0,06 

0,01 

0 

1,07 

1,16 

0 

0,05 

0 

0,49 

0 

1,7 

0,73 

0,152 

0,086 

0 

0,24 

0 

0 

0 

0 

1,208 

-0,99 

2,41 

0 

1,07 

0,01 

0 

0 

0 

0 

2,5 

-1,15 

3,31 

0,89 

0 

-0,15 

0 

0 

0 

0 

2,9 

-0,682 

3,418 

0,744 

0 

0,02 

0 

0 

0 

0 

3,5 

Πηγή: Δ/νση Ενέργειας ΔΕΗ, IEA/OECD, Electricity Statistics, Electricity Information series. 
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Σημειώνεται ότι, όπως δείχνει ο ίδιος πίνακας, η Βουλγαρία είναι η κυ

ριότερη χώρα προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών, ενώ η Αλβανία είναι η 

κυριότερη χώρα προορισμού. Σημειώνεται επίσης ότι η Ιταλία εισήλθε στη 

διαδικασία των εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με την Ελλάδα 

μετά το 2001, όταν η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη σύνδεση της με την Ιταλία, με 

το προαναφερόμενο υποβρύχιο καλώδιο. 

Εδώ είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας 

δεν πρέπει να θεωρούνται πάντοτε δεδομένες, γιατί εξαρτώνται από τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν στα Βαλκάνια (συνθήκες ζήτησης/παραγωγής). 

Τέλος, τονίζεται ότι η μέγιστη, θεωρητικά, ικανότητα εισαγωγής ηλεκτρι

κής ενέργειας από τη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια είναι της τά

ξεως των 700 MW, ενώ η αντίστοιχη διασύνδεση με την Ιταλία είναι 500 MW. 

2.5.3. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

Με τον όρο "διανομή" εννοείται η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 

το σύστημα μεταφοράς στον τελικό καταναλωτή. 

Η επιχειρησιακή μονάδα της διανομής είναι υπεύθυνη για τη διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή 

του διασυνδεδεμένου συστήματος όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, προ

μηθεύοντας έτσι με ηλεκτρικό ρεύμα όλους τους πελάτες της ΔΕΗ (συμπερι

λαμβανομένων των πελατών μέσης και υψηλής τάσης). 

Σύμφωνα με το Ν. 2773/1999, η ΔΕΗ ως ο μοναδικός επί' του παρό

ντος διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εκτός από την υποχρέωση 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες, είναι υποχρεωμένη να παρέχει 

πρόσβαση στο δίκτυο διανομής σε όλους τους κατόχους αδειών παραγωγής 

και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε επιλέγοντες πελάτες, δη

λαδή καταναλωτές που έχουν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή (με βάση το 

Ν. 2773/1999) και είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που συν

δέονται με το σύστημα υψηλής τάσης (Υ.Τ.) της ΔΕΗ ή το δίκτυο μέσης τά

σης (ΜΤ.) της ΔΕΗ, δηλαδή οι μεγάλοι βιομήχανοι και εμπορικοί πελάτες (πε

ρίπου 7.500) που αντιστοιχούν στο 34% της αγοράς. Τονίζεται ότι, σύμφωνα 

με τη νέα οδηγία 2003/54, από την 1/7/2007 και μετά όλοι οι οικιακοί κατανα

λωτές, με εξαίρεση τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, θα χαρα

κτηρίζονται ως επιλέγοντες πελάτες και συνεπώς ως μη επιλέγοντες θα είναι 

μόνο οι πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών. 

Προκειμένου να παρέχει την εν λόγω πρόσβαση στο δίκτυο διανομής, 

η ΔΕΗ έχει δικαίωμα να χρεώσει τους παραγωγούς, τους πελάτες και τους προ-
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μηθευτές με ένα τέλος σύνδεσης, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανά
πτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ. 

Ο ακόλουθος Πίνακας 2.16 παρουσιάζει το δίκτυο διανομής στην Ελ
λάδα, την 31/12/2003. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.16 
Διασυνδεδεμένο σύστημα και μη διασυνδεδεμένα νησιά (2003) 

Γραμμές (χλμ.) 

Εναέριες 

Υποβρύχιες 

Υπόγειες 

Σύνολο 

Δίκτυο Μέσης Τάσης 

22, 20, 15, 6,6 kV 

88.500 

1.021 

7.285 

96.806 

Δίκτυο Υ.Τ. και Χ.Τ. 

230-400kV 

95.900 

2 

9.300 

105.202 

Σύνολο 

184.400 

1.023 

16.585 

202.008 

Πηγή: ΔΕΗ, Δ/ση Διανομής, Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης. 

2.6. Απελευθέρωση και νέα δομή και οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις τη δεκαετία του '80, καθώς 
και οι διαρθρωτικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο διεθνές περιβάλλον, βοή
θησαν στη μείωση του άριστου, από πλευράς κόστους και μεγέθους, μίας μο
νάδας ηλεκτροπαραγωγής και δημιούργησαν τις απαιτούμενες συνθήκες, ώστε 
η τεχνολογία και η μεγάλη κλίμακα παραγωγής να μην αποτελούν πλέον εμπό
διο εισόδου στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης αναγνω
ρίστηκε ότι ένα ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από διακριτά μέρη (παραγω
γή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας), και αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την επαναξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας της 
παραδοσιακής δομής του τομέα, στην οποία κυρίαρχο ρόλο είχαν οι κάθετα ολο
κληρωμένες κρατικές (στην Ευρώπη) και ιδιωτικές (στις ΗΠΑ) μονοπωλιακές 
επιχειρήσεις (Λεκατσάς Ε., Οικονομική ανάλυση Ηλεκτρικών Συστημάτων, TEE, 
Αθήνα 2000, σελ. 3, και ΡΑΕ, Έκθεση πεπραγμένων Ιούλιος 2000-Δεκέμβριος 
2002, σελ. 20-21) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναδιάρθρωση του τομέα της αγοράς ηλεκτρι
κής ενέργειας ξεκίνησε με την υποχρεωτική, και σε διάφορα στάδια, εφαρμο
γή, από τα κράτη-μέλη, της οδηγίας 96/92/ΕΚ (σχετικά με τους κανόνες για 
την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας 
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εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των εταιρειών ηλεκτρισμού). Η οδηγία αυτή προβλέπει την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων 

στην παραγωγή, μεταφορά, διανομή, εισαγωγές και εξαγωγές, τη διάθεση και 

εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας) και επομένως τη δημιουργία ανταγωνιστι

κών αγορών στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας και στην εφαρ

μογή ρυθμιστικής πολιτικής στη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, 

που μέχρι τότε θεωρούντο «φυσικά» μονοπώλια. 

Αυτό θα επιτρέψει σε πελάτες να επιλέγουν τον προμηθευτή τους και 

σε νέους παραγωγούς να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ, που σήμερα είναι ο μόνος 

παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο 

της ηλεκτρικής ενέργειας (αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένω

ση η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, δεδομένου ότι προβλέπεται να 

έχει άμεση επίδραση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, τους μεγάλους εμπορικούς 

καταναλωτές, και γενικότερα θα συμβάλλει στην ευημερία όλων των κατανα

λωτών), που παραδοσιακά κυριαρχούνταν, διεθνώς, από μονοπώλια και απόλυ

τη ρύθμιση. Οι αλλαγές αυτές για την Ελλάδα είναι πρωτόγνωρες, αλλά και 

διεθνώς η εμπειρία από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

δεν είναι μεγάλη. 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει της οδηγίας 

96/92/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση της εσω

τερικής αγοράς ενέργειας, στην αποδοτικότερη παραγωγή, μεταφορά και δια

νομή της ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού 

και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη

τας της ευρωπαϊκής οικονομίας σε συνδυασμό με την προστασία του περι

βάλλοντος. 

Η ευθυγράμμιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 96/92/ΕΚ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε με το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286Α/ 

22.12.99) «περί απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ρύθμι

σης θεμάτων ενεργειακής πολιτικής», ο οποίος προβλέπει τα εξής: 

• Είσοδο στην αγορά ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, αντα

γωνιστών της ΔΕΗ. 

• Δυνατότητα πρόσβασης από τρίτους στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. 

• Σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς (προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 

από μέρους των καταναλωτών εκτός ΔΕΗ) - για τους επιλέγοντες 

πελάτες [δηλαδή καταναλωτές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι πελάτες με 

την Υψηλή Τάση (Υ.Τ.) και Μέση Τάση (Μ Τ.) της ΔΕΗ και που υπολο-
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γίζονται γύρω στους 7.500], να επιλέγουν τον προμηθευτή τους, και να 

συνάπτουν ελεύθερα συμβάσεις Η/Ε (αγορά συμβάσεων). 

• Λογιστικό διαχωρισμό1 δραστηριοτήτων: Παραγωγή - Μεταφορά - Δια

νομή - Ορυχεία. 

• Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής που απαγορεύει σταυροειδείς επιδο

τήσεις, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό είτε μεταξύ δραστηριο

τήτων της ΔΕΗ είτε μεταξύ κατηγοριών καταναλωτών. 

2.6.7. Νέα δομή και οργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Στην Ελλάδα η εναρμόνιση με την οδηγία 96/92/ΕΚ πραγματοποιήθηκε 

με το Ν. 2773/1999 ο οποίος άλλαξε τη δομή και την οργάνωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία απελευθερώθηκε, όσον αφορά τους κατανα

λωτές, κατά ένα σημαντικό μέρος, από την 19η Φεβρουαρίου 2001. 

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια εφαρμογής της προαναφερόμενης οδη

γίας αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια και στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-15, με απο

τέλεσμα να εκδοθεί και νέα οδηγία, η 2003/54/ΕΚ (η οποία αντικατέστησε την 

οδηγία 96/92/ΕΚ) και να ψηφιστεί νέος ελληνικός νόμος, ο 3175/2003, για την 

εναρμόνιση με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία, στην οποία περιλαμβάνονται νέες 

ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (καθορισμός νέου κώδικα 

διαχείρισης του συστήματος και συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας). 

Ο νέος νόμος προβλέπει τα ακόλουθα: 

• Ο ΔΕΣΜΗΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και του δικτύου διανομής (πέ

ραν του δικτύου μεταφοράς), ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για θε

σμική διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας και ίσης με

ταχείρισης από τους εργαζόμενους σε αυτά (η ΔΕΗ διατηρεί την κυ

ριότητα και των δύο δικτύων). 

1. Λογιστικός διαχωρισμός είναι ο διαχωρισμός των οικονομικών καταστάσεων 
(ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων) μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρικής επι
χείρησης σε επιμέρους οικονομικές καταστάσεις, έτσι ώστε να απεικονίζουν την πε
ριουσιακή δομή, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, 
όπως θα συντασσόταν εάν αυτές λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, προ
κειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του αντα
γωνισμού. Από 1/7/2007 οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν χωριστούς λο
γαριασμούς για δραστηριότητες προμήθειας, για επιλέγοντες πελάτες και για τις δρα
στηριότητες για μη επιλέγοντες πελάτες. 
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• Ο χρονικός ορίζοντας ένταξης ανεξάρτητων μονάδων συνολικής ισχύος 

900 MW στο σύστημα μετατίθεται για την 31/12/2010 (αντί για την 

1/7/2007) με δυνατότητα επαύξησης κατά 400 MW (στην τελευταία αυ

τή περίπτωση το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ προσδιορίζεται 

σε 50%). 

• Διευρύνονται σημαντικά οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ. 

• Το ειδικό καθεστώς των απομονωμένων μικροδικτύων, για τα οποία έχει 

ζητηθεί εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα ισχύει πλέον 

για την Κρήτη και ενδεχομένως τη Ρόδο. 

• Διευρύνονται σημαντικά οι δυνατότητες για τους προμηθευτές (και για 

τους επιλέγοντες), δεδομένου ότι δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για 

χορήγηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επιλέγοντες 

πελάτες η εγκατάσταση της έδρας του προμηθευτή σε χώρα της Ε.Ε. 

Παράλληλα, αίρονται ανάλογοι περιορισμοί και ως προς τον τόπο 

εγκατάστασης του δυναμικού παραγωγής, του οποίου ο προμηθευτής 

είναι κύριος ή από τον οποίο έχει εξασφαλίσει διαθεσιμότητα ισχύος 

(αρθρ. 24, παρ. 2). 

• Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης συγκεκριμένης μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής με πελάτη ή προμηθευτή (απευθείας γραμμή). Στο 

πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται και η ιδιότητα του αυτοπαραγωγού. 

Σημειώνεται επίσης ότι και αυτός ο νόμος εναρμονίζει μερικώς (π.χ. 

δεν εισάγει απαραίτητα την απαίτηση τήρησης ξεχωριστών λογαριασμών προ

μήθειας επιλεγόντων και μη επιλεγόντων πελατών, αλλά προβλέπει μόνο 

λογιστικό διαχωρισμό της προμήθειας από άλλες δραστηριότητες, μιας καθε

τοποιημένης επιχείρησης, όπως είναι η ΔΕΗ) το θεσμικό πλαίσιο με τις απαι

τήσεις της καινούργιας ευρωπαϊκής οδηγίας. 

Οι κυριότερες διαφορές του νέου ρυθμιστικού πλαισίου σε σχέση με 

το προηγούμενο παρουσιάζονται πινακοποιημένες στον Πίνακα 2.17. 

Η ουσιαστικότερη αλλαγή που εισάγεται με το νέο Νόμο (οδηγία) είναι 

η αναβάθμιση του ρόλου του ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος δρα όχι μόνο ως διαχειριστής 

ενέργειας, αλλά και ως λειτουργός της αγοράς ενέργειας. Ο ΔΕΣΜΗΕ δηλα

δή, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να συνάπτει και συμ

βάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τη μακροχρόνια κάλυψη 

επαρκούς ισχύος παραγωγής και επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος. 

Ειδικά για τις παλαιές μονάδες της ΔΕΗ που τίθενται σε ψυχρή εφεδρεία, με 

βάση το νέο νόμο, ο ΔΕΣΜΗΕ, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τη ΔΕΗ, για 

την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και εφεδρείας ισχύος. 
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Επίσης, σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι ο νέος νόμος απαγορεύει τις 

νέες επενδύσεις επέκτασης του δυναμικού παραγωγής της ΔΕΗ. Ο νέος νόμος 

μπορεί να επιτρέπει μεν τη χορήγηση άδειας στη ΔΕΗ, για ανανέωση μονάδων 

συνολικής ισχύος 1600 MW, όμως η επέκταση αυτή θα πρέπει να συνοδευτεί 

με απόσυρση αντιστοίχου δυναμικού παραγωγής σε ψυχρή εφεδρεία. 

Το πιο αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία της νέας απελευθερωμέ

νης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με την υπογραφή της υπουργικής από

φασης για τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. Με την υπογραφή του κώδικα δίνεται το σήμα στην εγχώρια και 

τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση μεγάλης κλίμακας επεν

δυτικών πρωτοβουλιών που θα δημιουργήσουν άμεσα εκατοντάδες νέες θέσεις 

εργασίας. 

Οι κύριες αρχές με βάση τις οποίες καταρτίστηκε ο νέος κώδικας είναι 

αφενός η δημιουργία ενός ελκυστικού τοπίου και η ανάδειξη μεγάλων επι

χειρηματικών πρωτοβουλιών και αφετέρου η αύξηση των επιλογών του κατα

ναλωτή για προμηθευτή, αρχικά των μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών κα

ταναλωτών και από τον Ιούλιο του 2007 και των οικιακών καταναλωτών. 

Ο νέος κώδικας διευρύνει τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά ηλεκτρι

κής ενέργειας - εκτός από τη ΔΕΗ - ιδιωτών παραγωγών και προμηθευτών. 

Η δυνατότητα αυτή δημιουργείται με τη θέσπιση: 

• Βραχυχρόνιων αγορών ενέργειας και εφεδρειών - Χονδρεμπορική Αγο

ρά Ενέργειας, η οποία αποσκοπεί στον, κατά βέλτιστο τρόπο, Ημερή

σιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). Είναι στην ουσία ο χώρος στον 

οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας και των 

συμπληρωματικών προϊόντων αυτής που θα παραχθούν, θα καταναλω

θούν και θα διακινηθούν, την επόμενη ημέρα στην αγορά (προωθείται 

σημαντικά ο ανταγωνισμός). Αναλυτικότερα στη χονδεμπορική αγορά 

κάθε παραγωγός και εισαγωγέας οφείλει να υποβάλλει προσφορές έγ

χυσης Η/Ε για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ενώ κάθε εισαγωγέας 

ή προμηθευτής ή απευθείας κάποιος καταναλωτής οφείλει να υποβάλ

λει δήλωση απορρόφησης Η/Ε για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. Η 

αντιοτοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης προσδιορίζουν την τιμή 

της Η/Ε για κάθε ώρα της ημέρας, με βάση την οποία γίνονται οι συ

ναλλαγές στην αγορά αυτή. Από την ίδια αντιστοίχιση προκύπτει το 

πρόγραμμα φόρτωσης των μονάδων για την επόμενη ημέρα, το οποίο 

εφαρμόζει ο ΔΕΣΜΗ Ε σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

μετά την εκτέλεση του προγράμματος εκκαθαρίζονται οικονομικά οι απο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.17 

Πινακοποίηση διαφορών των Ν. 2773/1999 και 3175/2003 

θέμα 

1. Λογιστικός διαχωρισμός 

2. Επιλέγοντες πελάτες 

3. Ρόλος ΔΕΣΜΗΕ 

4. Επάρκεια ισχύος 

5. Όροι χορήγησης άδειας 
προμήθειας 

6. Τιμή προσφοράς παραγω
γών στο ημερήσιο σύστημα 

7. Προμηθευτής τελευταίου 
καταφυγίου 

8. Συναλλαγές προμηθευτών 

9. Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) 

Οδηγία 96/92/ΕΚ 

Νόμος 2773/1999 

- Απαιτείται για τις δραστηριότητες πα
ραγωγής, μεταφοράς και διανομής 

- Από 1/2/2001 όσοι καταναλώνουν άνω των 
100 GWh (34% της αγοράς) 

- Ο ΔΕΣΜΗΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις 
αγοράς ή πώλησης Η/Ε, για την παροχή 
επικουρικών υπηρεσιών 

- Κάλυψη επάρκειας ισχύος κυρίως μέσω 
διαδικασίας αδειοδότησης νέων μονάδων 

- Διαγωνισμοί για επάρκεια ισχύος μόνο σε 
μη διασυνδεδεμένα νησιά 

- Οι προμηθευτές πρέπει να είναι και πα
ραγωγοί Η/Ε 

- Η τιμή προσφοράς καλύπτει μόνο το με
ταβλητό κόστος παραγωγής 

- Το τιμολόγιο για την παροχή προμήθειας 
τελευταίου καταφυγίου δεν είναι ρυθμιζόμενο 

- Οι προμηθευτές μπορούν να πωλούν σε 
επιλέγοντες πελάτες ή να εισάγουν 

- Προβλέπεται η δημιουργία μίας ΡΑΕ 

Οδηγία 2003/54/ΕΚ 

Νόμος 3175/2003 

- Απαιτείται για τις δραστηριότητες παραγωγής, 
μεταφοράς και διανομής 

- Από 1/7/2004 όλοι οι ΜΗ οικιακοί καταναλωτές, με 
εξαίρεση τα διασυνδεδεμένα νησιά (65% της αγοράς) 

- Από 1/7/2007 όλοι οι καταναλωτές με εξαίρεση τα 
διασυνδεδεμένα νησιά 

- Ο ΔΕΣΜΗΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις αγοράς 
ή πώλησης Η/Ε, για την παροχή επικουρικών υπη
ρεσιών 
- Ο ΔΕΣΜΗΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις ισχύος 
παραγωγής Η/Ε για μακροχρόνια κάλυψη επαρκούς 
ισχύος παραγωγής και επαρκών περιθωρίων εφε
δρείας ισχύος 

- Κάλυψη επάρκειας ισχύος μέσω δύο διαδικασιών, 
αδειοδότησης και διαγωνισμών, στο σύνολο της χώ
ρας 

- Ο ΔΕΣΜΗΕ προκηρύσσει διαγωνισμούς για ένταξη 
στο σύστημα έως και 1300 MW έως 1.7.2007, εάν 
υπάρξει ανάγκη 

- Η ΔΕΗ απαγορεύεται να μετάσχει στους διαγω
νισμούς έως 900MW 

- Οι προμηθευτές δεν χρειάζεται να είναι και πα
ραγωγοί Η/Ε 

- Η τιμή προσφοράς μπορεί να καλύπτει το πλήρες 
κόστος παραγωγής 

- Το τιμολόγιο για την παροχή προμήθειας τελευταίου 
καταφυγίου είναι ρυθμιζόμενο 

- Οι προμηθευτές μπορούν να πωλούν σε επιλέγοντες 
πελάτες, να εισάγουν και να ασκούν εμπορία 

- Προβλέπεται η δημιουργία περισσοτέρων ΡΑΕ 

Πηγή: ΥΠΑΝ, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

86 



κλίσεις μεταξύ δηλώσεων ή προσφορών και των ποσοτήτων της Η/Ε 

που πράγματι διακινήθηκαν. Σημειώνεται ότι μέσω της χονδρεμπορικής 

αγοράς δασψαλίζεται η αναγκαία οικονομική βιωσιμότητα για κάθε μο

νάδα ηλεκτροπαραγωγής του νέου ιδιώτη επενδυτή, γιατί έτσι μπορεί 

να πωλεί στη χονδρεμπορική αγορά, εφόσον έχει ανταγωνιστική μονά

δα (ισότιμος ανταγωνισμός για όλους, χωρίς να θεσπίζεται κανενός εί

δους προστασία ή να παρέχονται επιδοτήσεις για τους νεοεισερχό

μενους), αντί του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο 

έπρεπε να αναζητά μόνος του τον τελικό πελάτη στον οποίο υποχρεω

νόταν να προσφέρει ενέργεια μόνο από τη μονάδα παραγωγής του, 

• Μακροχρόνιας αγοράς διαθεσιμότητας ισχύος - Αγορά Μακροχρόνιας 

Επάρκειας Ισχύος. Ο μηχανισμός της αγοράς ισχύος έχει ως στόχο τη 

μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου του παραγωγού, ο οποίος λαμ

βάνει αμοιβή έναντι μέρους του κεφαλαιουχικού του κόστους (κάλυψη 

και του σταθερού κόστους για ανάκτηση μέρους του επενδυμένου κε

φαλαίου), αλλά και του προμηθευτή, ο οποίος εξασφαλίζει την ομαλό

τερη διακύμανση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, ακριβώς διότι 

μειώνεται ο βραχυχρόνιος κίνδυνος του παραγωγού. 

Στις αγορές αυτές προσφέρουν και αγοράζουν Η/Ε, επικουρικές υπη

ρεσίες και διαθεσιμότητα ισχύος (συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος οι οποίες 

είναι υποχρεωτικές για όσους απορροφούν Η/Ε ώστε να διασφαλίζεται η επάρ

κεια), οι συμμετέχοντες, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται πλέον ιδιώτες 

παραγωγοί, προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή καταναλωτές ηλε

κτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους 

αγοράζοντας απευθείας από την εγχώρια αγορά ή εισάγοντας από τις δια

συνδέσεις με τους βόρειους γείτονες μας και την Ιταλία. Στο νέο πλαίσιο της 

λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ θα παραμείνει ο κύριος 

παραγωγός και προμηθευτής. 

Για να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός με ίσους όρους, πρέπει να ισχύσουν 

δύο βασικές προϋποθέσεις: 

1. Οι αγορές να λειτουργούν με διαφάνεια, δηλαδή οι τιμές να αντικατο

πτρίζουν διακριτά το πραγματικό κόστος παροχής της δέσμης προϊόν

των και υπηρεσιών που συνιστούν την απαιτούμενη ποιότητα της πα

ρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η Η/Ε, ως αγαθό, 

είναι ομογενές προϊόν, γεγονός που σημαίνει ότι όταν παρέχεται, μέ

σω του δικτύου, έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. τάσεως και 

συχνότητας) για όλους τους καταναλωτές ανεξάρτητα από ποιο παρα

γωγό προέρχεται η ενέργεια. Έτσι ο ανταγωνισμός μεταξύ παραγω-
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γών περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της τιμής του προϊόντος, χωρίς να 

συνυπάρχουν κριτήρια ποιότητας. 

2. Η πρόσβαση προμηθευτών, παραγωγών, και πελατών στα φυσικά μο

νοπώλια της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να είναι δυ

νατή με το ίδιο κόστος και τους ίδιους όρους (διοικητικούς, αδειοδοτι-

κούς, οικονομικούς ή άλλους), ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τη ΔΕΗ. 

Σχηματικά η νέα δομή και οργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, μετά την ψήφιση του Ν. 2773/1999 περί απελευθέρωσης της αγο

ράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.4. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στη δομή και οργάνωση της αγοράς ηλε

κτρικής ενέργειας είναι: 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι πλέον αποκλειστικό δι

καίωμα της ΔΕΗ, η αγορά απελευθερώνεται πλήρως (100%), ως προς 

την παραγωγή. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 

Δομή της αγοράς ηλεκτρισμού 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ! 
ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς 

ΔΕΣΜΗΕ 

ΡΥθΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

-ΡΑΕ 
-ΥΠΑΝ 

ΔΕΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Ι 
4 

ΔΕΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

\ ' 

ΔΕΗ 
ΔΙΑΝΟΜΗ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ι f 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

^ * ^ 
Γ ^ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 

. ο 

Πηγή: ΔΕΗ. 
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• Η ευθύνη της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πέρασε σε μια ανεξάρ
τητη από τη ΔΕΗ εταιρεία που συστήθηκε για τον σκοπό αυτό, τον 
ΔΕΣΜΗ Ε Α. Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλε
κτρικής Ενέργειας). 

• Το δίκτυο διανομής παραμένει στη ΔΕΗ, η οποία είναι υπεύθυνη για 
τη λειτουργία, εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξη του. 

• Προβλέφθηκε λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. 
• Εισάγεται η αρχή της αδειοδότησης, για την κατασκευή νέων μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή για την άσκηση της δραστηριότη
τας προμήθειας. 

• Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεώσεων Δημόσιου Συμφέρο
ντος στους κατόχους αδειών παραγωγής ενέργειας, και καθορίζεται η 
μεθοδολογία ανάλυσης του κόστους αυτού. 

• Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώνεται όμως μερικώς, όσον 
αφορά την κατανάλωση. Οι πελάτες-καταναλωτές χωρίζονται πλέον σε 
δύο κατηγορίες, στους «επιλέγοντες» και τους «μη επιλέγοντες». 
Σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας 2003/54 και του αντίστοιχου Ελ

ληνικού Νόμου 3175/2003, καθορίζεται ή έννοια των καλουμένων «επιλεγόντων» 
ή «αδέσμευτων» καταναλωτών (έχουν τη δυνατότητα πλέον να επιλέγουν τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας την οποία επιθυμούν να καταναλώσουν) 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα σταδιακής διεύρυνσης των επιλεγόντων κα
ταναλωτών (Πίνακας 2.18). 

Ο αριθμός των «επιλεγόντων» καταναλωτών στην Ελλάδα έχει καθορι
στεί στους 7.500 και είναι οι καταναλωτές εκείνοι που συνδέονται με τα δί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.18 
Ποσοστά* σύμφωνα με την οδηγία 2003/54/ΕΚ και το Ν. 3175/2003 

Ημερομηνία 

Μέχρι 1/1/2004 

Από 1/7/2004 
Μέχρι 1/7/2007 

Μετά την 1/7/2004 

Ε.Ε.-15 

34% 

65% 

Κράτη-μέλη 

34% 

65% 

Επιλέγοντες καταναλωτές 

Οι μεγάλοι καταναλωτές με ετήσια 
κατανάλωση Η/Ε άνω των 100 G Wh 

(καταναλωτές Υ.Τ. και Μ.Τ.) 

Όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές 

Όλοι οι καταναλωτές 

Αριθμός 
Ελλήνων 

καταναλωτών 

7.500 

1.000.000 

<6.000.000 

* Σημείωση: Σύνολο Ευρωπαίων καταναλωτών κάθε κατηγορίας προς την αντίστοιχη συνολική ετήσια 
κατανάλωση τους. 
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κτυα υψηλής και μέσης τάσης και οι οποίοι με βάσει στοιχεία της ΡΑΕ αντι
προσωπεύουν το 34% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας (Έκθεση Πεπραγμένων της ΡΑΕ, Ιούλιος 2000- Δεκέμβριος 2002, σελ. 
56 και 65). Σημειώνεται ότι μέχρι την 1/7/2007 ο αριθμός των επιλεγόντων 
Ελλήνων καταναλωτών (που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μη οικιακούς κα
ταναλωτές) θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν 
το 65% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Για να 
μπορεί όμως να ασκηθεί στην πράξη το δικαίωμα επιλογής από τον καταναλω
τή από ποιο προμηθευτή θα προμηθευτεί την κατανάλωση που επιθυμεί, θα πρέ
πει πρώτα να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στο επίπεδο της ηλεκτροπαραγωγής 
και στο χονδρεμπόριο. Σημειώνεται ότι μετά τη 1/7/2007 όλοι οι καταναλωτές 
θα είναι επιλέγοντες, εκτός εκείνων που βρίσκονται στο μη διασυνδεδεμένο 
σύστημα, δηλαδή τα αυτόνομα νησιά. 

Σημειώνεται ότι ο Ν. 2773/1999, που παρέχει το πλαίσιο της νέας αγο
ράς και ρυθμίζει τα θέματα ενεργειακής πολιτικής (ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο και των διεθνών υπο
χρεώσεων της Ελλάδας, περιφερειακή ανάπτυξη, υγιής ανταγωνισμός με στό
χο τη μείωση του κόστους της ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και κα
ταναλωτών), προέβλεψε και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρ
χής (μη ανεξάρτητης όμως όσον αφορά τα επιχειρηματικά και δημοσιονομικά 
συμφέροντα της πολιτείας), που θα έχει τη γενική εποπτεία του Ελληνικού Ενερ
γειακού Συστήματος, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Η ΡΑΕ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή (με διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια) και φροντίζει, εισηγείται και προωθεί τον ελεύθερο και υγιή αντα
γωνισμό, γνωμοδοτεί (δεν ασκεί όμως αποφασιστική παρέμβαση γιατί το κρά
τος διατηρεί ακόμη επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας 
γενικά) για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής και προμήθειας σε φορείς της 
αγοράς, παρακολουθεί και εισηγείται για τις τιμές και τη λειτουργία της αγο
ράς, εξυπηρετεί τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής 
πολιτικής και φροντίζει για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

Η ΡΑΕ αναλαμβάνει επίσης διεθνείς συνεργασίες όπου συντελούνται 
μεγάλες θεσμικές μεταβολές, με στόχο την ενιαία ανταγωνιστική εσωτερική 
αγορά. Η ΡΑΕ σκοπεύει στη συγκρότηση οργανωμένης αγοράς προθεσμιακών 
ανταλλαγών και γενικά αγοράς που διαχειρίζεται τον επιχειρηματικό κίνδυνο 
και τις διακυμάνσεις των τιμών. Σημειώνεται ότι η ΡΑΕ έχει γνωμοδοτικό, ει
σηγητικό (θέσπιση ex ante κανόνων) και εποπτικό (ex post ρυθμίσεις-εκθέσεις) 
ρόλο σε όλους τους τομείς της ενέργειας (ηλεκτρισμού, πετρελαίου, φυσικού 
αερίου, ΑΠΕ). 
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H PAE επιδιώκει την αποφυγή της «ασύμμετρης» πληροφόρησης, η 

οποία δρα προς όφελος της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ και αποθαρρύνει 

άλλες επιχειρήσεις από την είσοδο τους στην αγορά (υπερεκτίμηση των επι

χειρηματικών κινδύνων). Ακόμη επιδίωξη της ΡΑΕ είναι η προστασία των συμ

φερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι λόγω ελλιπούς πληροφόρησης δεν α

σκούν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή ή δεν διεκδικούν τα δικαιώματα τους 

(Εκθεση Πεπραγμένων, Ιούλιος 2000-Δεκέμβριος 2002, σελ. 65). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σωστή οριοθέτηση της ΡΑΕ εμπεδώνει την 

αντίληψη της διαφάνειας και της αμεροληψίας τόσο στους επενδυτές (νέους 

παραγωγούς-προμηθευτές), όσο και στους καταναλωτές κατά τη μετάβαση από 

το κρατικό μονοπώλιο στον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Επίσης, μια ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ εταιρεία, ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (Διαχει

ριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) ιδρύθηκε 

με το ΠΔ 32812/12/2000-ΦΕΚ Α 268), και ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας 

του συστήματος μεταφοράς του ρεύματος από τους παραγωγούς στο δίκτυο. 

Ο ΔΕΣΜΗΕ μεριμνά έτσι ώστε η Η/Ε να παρέχεται με ασφάλεια και 

ποιότητα, εντάσσοντας στο σύστημα τις μονάδες παραγωγής (της ΔΕΗ και 

των ανεξάρτητων παραγωγών), με τον πιο συμφέροντα οικονομικά τρόπο. Κα

θήκον του ακόμη είναι να τακτοποιεί λογιστικά την αγορά, να υπολογίζει δηλα

δή κάθε στιγμή με διαφάνεια και πιστότητα ποιος και πόσα οφείλει σε ποιον. 

Πρόκειται για τους δύο βασικούς φορείς λειτουργίας της απελευθερωμένης 

αγοράς. 

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε 

ακόμη από την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στους τομείς παραγωγής και προ

μήθειας, καθώς η είσοδος νέων επιχειρήσεων (παραγωγών) στον κλάδο έχει 

καθυστερήσει ανεπανόρθωτα ή δεν έχει υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, παρά 

το ενδιαφέρον ορισμένων νέων παραγωγών και προμηθευτών να εισέλθουν 

στον κλάδο, όπως αναπτύσσεται και στην επόμενη ενότητα. 

2.7. Ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Ο ηλεκτρικός τομέας παγκοσμιοποιείται πλέον (γεωγραφική επέκταση 

των δραστηριοτήτων μιας ηλεκτρικής εταιρείας πέρα από τα αρχικά - συνή

θως εθνικά - όρια δικαιοδοσίας της αλλά και σε τομείς που είναι πέραν των 

παραδοσιακών αρμοδιοτήτων της), ο ανταγωνισμός γίνεται πιο σκληρός και 

νέοι παίκτες εισέρχονται συνεχώς στο παιχνίδι. 

Ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα πρέπει να 

είναι αυτοσκοπός, αλλά προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας της 
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αγοράς του ηλεκτρισμού, τις ανταγωνιστικές τιμές, την ορθολογικά οργανω
μένη αγορά και την καλύτερη ποιότητα (την απαιτούμενη συχνότητα και τάση 
της ενέργειας) στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις χαμηλότερες ή τουλά
χιστον μη αυξανόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς κατανα
λωτές (οι τιμές μειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξήθηκαν όμως στην Ιταλία 
και δημιουργήθηκαν προβλήματα στους καταναλωτές της Καλιφόρνιας των 
ΗΠΑ το 2000 - με τα μπλακ άουτ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Καλιφόρ
νια υπήρξαν προβλήματα κατά τη διαδικασία της μετάβασης στον ανταγω
νισμό, τα οποία συνδυάζονταν συνήθως με καταστάσεις ανεπαρκούς εφαρ
μογής του οργανωτικού σχήματος της απελευθερωμένης αγοράς ή σφάλματα 
σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων μεταβατικού χαρακτήρα. Συχνά τα προβλή
ματα ήταν αποτέλεσμα ανεπαρκούς ελέγχου του ανταγωνισμού στην αγορά, 
πράγμα που επέτρεψε τη δυνατότητα διατήρησης μερικού ή ολικού ελέγχου 
της αγοράς από επιχειρήσεις ή ομάδα επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά. Τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με μεταρρύθμιση του οργα
νωτικού σχήματος της αγοράς. 

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ανταγωνισμού: 
• Η πρόσβαση τρίτων στο σύστημα μέσω αδειοδοτήσεων (TPA-Third Party 

Access), που απελευθερώνει το σύστημα πλήρως και δίνει δικαιώματα 
σε οποιονδήποτε καταναλωτή να έλθει σε απευθείας ενεργειακό συμ
βόλαιο με τον παραγωγό της αρεσκείας του, ενώ ο φορέας που λει
τουργεί την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων εί
ναι υποχρεωμένος έναντι «δίκαιης και λογικής αμοιβής» (διόδια διέλευ
σης) να μεταφέρει την ενέργεια. 

• Ο «μοναδικός αγοραστής», δηλαδή κάθε νομικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο στο σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο, για την ενοποι
ημένη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς και/ή για τη συγκεντρω
τική αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό ο δια
χειριστής του συστήματος συνάπτει συμβάσεις τύπου BOO (Built-Own-
Operate) με ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς με σκοπό την ασφαλή 
τροφοδοσία της αγοράς, υπό ανταγωνιστικούς όρους. Η προσέγγιση 
αυτή προϋποθέτει τη διαμόρφωση μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδια
σμού μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι ανάγκες του συστήματος 
σε νέες μονάδες. 

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρι
κής ενέργειας, υπό συγκεκριμένους όρους, θα είναι η ίδια και στα δύο συστή
ματα. Η κύρια διαφορά θα είναι στη δυνατότητα μεγάλων καταναλωτών ή δια-
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νομέων να χρησιμοποιούν το εθνικό δίκτυο και να συνάπτουν συμβόλαια αγο
ράς ρεύματος ακόμη και με παραγωγούς άλλης χώρας. Με το ένα σύστημα 
οι διαπραγματεύσεις γίνονται διμερώς, με το άλλο σύστημα μέσω ενός μονα
δικού αγοραστή, που θα διαχειρίζεται το σύστημα και το δίκτυο εκ μέρους 
όλης της αγοράς - στην περίπτωση της Ελλάδας αυτός θα μπορούσε να είναι 
η ΔΕΗ. 

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στον ανταγωνισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ
γειας στην Ελλάδα αποτελεί η ολοκληρωμένη δομή του ελληνικού τομέα ηλεκτρι
σμού. Τονίζεται ότι το ζήτημα της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσίας δημόσιου 
συμφέροντος, από την ΔΕΗ, δεν δικαιολογεί την επιλογή της ολοκληρωμένης 
δομής του ηλεκτρικού τομέα, γιατί τόσο με ελληνικές κανονιστικές ρυθμίσεις 
αλλά και με ρυθμίσεις της Ε.Ε.-15, η παροχή υπηρεσιών δημόσιου συμφέ
ροντος εξασφαλίζεται, χωρίς βλάβη για τον ανταγωνισμό και χωρίς να απαι
τείται ύπαρξη εταιρείας και μάλιστα εταιρείας που αποτελεί Δημόσια Επιχεί
ρηση με δεσπόζουσα θέση στη αγορά. 

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ κατέχει ακόμη δεσπόζουσα θέση στον τομέα 
της ηλεκτροπαραγωγής γιατί: 

• έχει στην κυριότητα της το σύνολο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρι
κής ενέργειας, σε όλη την χώρα, με εξαίρεση μικρό ποσοστό των σταθ
μών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλε
κτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), οι οποίοι μάλιστα λειτουργούν εκτός 
του ανταγωνιστικού τμήματος της ηλεκτροπαραγωγής, 

• κατέχει το σύνολο της ελληνικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ
γειας, καθώς προμηθεύει το σύνολο των πελατών, 

• κατέχει και θεσμικό-νομικό μονοπώλιο στις σχετικές αγορές της διαχεί
ρισης του δικτύου διανομής και της προμήθειας των πελατών, στα μη 
διασυνδεδεμένα νησιά, εν γένει, 

• κατέχει προνομιακή πρόσβαση στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας 
(λιγνίτη, φυσικό αέριο, αλλά και πετρέλαιο - η χρήση άλλων καυσίμων, 
π.χ. άνθρακα, μπορεί να περιορίσει το βαθμό της δεσπόζουσας θέσης), 

• διαθέτει από 9/6/1994 προνομιακή σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου, για την προμήθεια των μονάδων της με φυσικό αέριο 
και 

• κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό των λιγνιτωρυχείων. 
Έτσι η ΔΕΗ, ως σήμερα, δεν έχει αντιμετωπίσει ανταγωνισμό στην πα

ραγωγή, προμήθεια, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλά
δα. Κατά το 2003 παρήγαγε το 95% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που 
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παράχθηκε στην Ελλάδα και αγόρασε μέρος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέρ
γειας (βλέπε και Ισοζύγιο Πίνακα 2.13), και το σύνολο εκείνης που παράχθηκε 
από τρίτους, εκτός βεβαίως αυτής που χρησιμοποιήθηκε από τις βιομηχανίες 
για αυτοκατανάλωση. Ανεξάρτητοι παραγωγοί και βιομηχανίες (συμπεριλαμ
βανομένων των αυτοπαραγωγών) παρήγαγαν το 1% περίπου της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράχθηκε στην Ελλάδα το 2003. Κατά τη διάρκεια του ίδιου 
έτους η ΔΕΗ μετέφερε, διένειμε και προμήθευσε το σύνολο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα. 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ως κριτήριο ανάπτυξης 
ανταγωνισμού το ποσοστό των πελατών που αλλάζουν προμηθευτή, και με 
βάση αυτό το κριτήριο οι αγορές της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και 
της Πορτογαλίας, όπως παρουσιάζει και ο κατωτέρω Πίνακας 2.19, θεω
ρούνται ότι έχουν περιορισμένο ή μηδενικό βαθμό ανταγωνισμού. Πλήρης αντα
γωνισμός, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Πίνακα 2.19 έχει επιτευχθεί σε 
τέσσερις χώρες, την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία, ενώ καλώς 
ανεπτυγμένος είναι ο ανταγωνισμός στην Αυστρία και την Ολλανδία. (Οι χώ
ρες αυτές ακολούθησαν πολιτική πραγματικής απελευθέρωσης της αγοράς 
και διασφάλισαν τόσο νέες επενδύσεις όσο και ιδιωτικοποιήσεις και εξυγίανση 
των πρώην μονοπωλιακών τους επιχειρήσεων.) Αντίθετα στην Ελλάδα η επεν
δυτική απραξία στον ενεργειακό τομέα προέκυψε λόγω της ανάγκης εξυγίαν
σης των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΗ, προκειμένου να μετοχοποιηθεί, και 
οδήγησε σε επενδυτική απροθυμία και απραξία τόσο της ίδιας όσον και των 
νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες θεώρησαν και θεωρούν ότι η απε
λευθέρωση δεν γίνεται με ίσους όρους, καθόσον η απελευθέρωση της ΔΕΗ 
γίνεται με προστατευτισμό, με αποτέλεσμα τόσο οι επενδύσεις όσο και η 
ενεργειακή επάρκεια καθώς και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας να βλά
πτονται. Η απραξία των επενδυτών εντείνεται και από την μη ύπαρξη αποτελε
σματικού μηχανισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς και τη δια
σφάλιση διαφάνειας, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του αντα
γωνισμού και ενδεχόμενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στη αγορά. 
Η ενδυνάμωση του ρόλου της ΡΑΕ (όπως έχει γίνει στις περισσότερες χώρες 
της Ε.Ε.-15) ενδεχομένως θα συνέβαλλε καθοριστικά στην ενίσχυση της δια
φάνειας στην αγορά και θα συνεισέφερε σημαντικά στη μεγιστοποίηση της επι
χειρηματικής εμπιστοσύνης. Αν εξαιρεθεί ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), και της μικρής Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμό
τητας (ΣΗΘ), ο οποίος ευνοείται από το καθεστώς προνομιακής αγοράς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και επιδοτήσεων των σχετικών επενδύσεων, ο ανταγω
νιστικός τομέας της ηλεκτροπαραγωγής δεν αναπτύχθηκε όπως αναμενόταν. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.19 

Άνοιγμα αγορών ηλεκτρισμού 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Άνοιγμα 
αγοράς 

34 

45 

100 

66 

100 

37 

100 

100 

100 

100 

56 

63 

100 

57 

80 

Μερίδιο αγοράς 
μεγαλύτερου 

παραγωγού (%) 

95 

67 

40 

51 

34 

87 

45 

19 

36 

37 

85 

26 

88 

Μερίδιο αγοράς 
3 μεγαλύτερων 
παραγωγών (%) 

97 

82 

82 

80 

72 

95 

79 

40 

63 

76 

95 

67 

44 

95 

Επιλέγοντες 
πελάτες που 

έχουν αλλάξει 
προμηθευτή 

(2002) (%) 

0 

10 

20 

15 

20 

15 

15 

15 

45 

20 

20 

10 

5 

Πηγή: European Commission, DG TREN, Third Report on the implementation of the Internal Electricity and 

Gas Market, March 2004, σελ. 9. 

Σημειώνεται ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν. 2773/1999 περί απελευ

θέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3175/2003, ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό. 

Εκτιμάται ότι ο ανταγωνισμός θα προκύψει βραχυπρόθεσμα από εισα

γωγές (προμηθευτές), βάσει αδειοδότησης, και μεσοπρόθεσμα/μακροπρόθε

σμα από τις νέες μονάδες που θα ιδρυθούν (από νέους παραγωγούς). 

Υπολογίζεται ότι στα αμέσως επόμενα έτη, λόγω της αυξημένης ζή

τησης ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι αναγκαία η δημιουργία και ένταξη στο 

σύστημα νέων μονάδων παραγωγής, κυρίως από ιδιώτες παραγωγούς. 

Εν πάση περιπτώσει το στάδιο μετάβασης της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ

γειας, από την κατάσταση του μονοπωλίου σε πλήρως απελευθερωμένη αγορά, 

αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το τέλος αυτής της δεκαετίας. 
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Σημειώνεται ότι από 1/8/2003 η ΔΕΗ δεν είναι πλέον ο μοναδικός προ

μηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η εταιρεία «ATEA ΕΑΑΑΣ Α.Ε» ξεκίνησε 

την προμήθεια ενός επιλέγοντος πελάτη, της «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ! ΟΡΑΚΗΣ Α. Ε», με 

εισαγόμενη Η/Ε συνολικής ισχύος 2MW. 

2.7.1. Νέοι παραγωγοί 

Μέχρι το Μάρτιο του 2001 είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ 966 προτάσεις από 

ιδιώτες παραγωγούς, προτείνοντας την εγκατάσταση νέων μονάδων συνολι

κής ισχύος 20.130 MW. 

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν άδειες παραγωγής (αδειοδότηση νέων 

ανεξάρτητων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - ΙΡΡ = Independent 

Power Producers) για μεγάλες θερμικές μονάδες ήταν έξι, όπως ο Πίνακας 

2.20 εμφανίζει, συνολικής ισχύος 2.980 MW. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιή

θηκαν για την απόκτηση των αδειών χωροθέτησης και των περιβαλλοντικών 

όρων και το λεπτομερή σχεδιασμό των μονάδων. 

Μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί οριστική επιχειρηματική απόφαση για την 

κατασκευή των νέων μονάδων παραγωγής, με βάση τις εκθέσεις προόδου της 

ΡΑΕ, λόγω δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη χρημα

τοδότηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων από το τραπεζικό σύστημα, 

το οποίο θεωρεί ότι η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ καθιστά τις επενδύσεις αυτές 

υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (αβεβαιότητα για την εξέλιξη της αγοράς και 

του ρυθμιστικού πλαισίου, ακόμη και μετά την ισχύ του Ν.317512003). 

Στη μη κατασκευή των μονάδων (κοινοπραξία EdF-HED-ΒΦΛ στην Κα

βάλα, και Enelco στη Θράκη) σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει και η καθυ

στέρηση εκτέλεσης των καλουμένων έργων του συστήματος υψηλής τάσης και 

παροχής πρόσβασης τρίτων, τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τη 

ΔΕΗ (Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς - ΜΑΣΜ). Οι μονάδες αυτές 

δεν μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα πριν από το 2007 ή το 2008 οπότε -

κατά το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλει η ΔΕΗ - μπορούν να ολοκλη

ρωθούν τα αναγκαία έργα ενίσχυσης και επέκτασης του ΜΑΣΜ και στη Θράκη. 

Η μόνη εταιρεία που φαίνεται να έχει δραστηριοποιηθεί και που η μο

νάδα της στη Θεσσαλονίκη θεωρείται ότι θα λειτουργήσει πολύ σύντομα είναι 

η μονάδα 400 MW (με φυσικό αέριο) της ΕΛΠΕ Α.Ε. Οι υπόλοιπες θα οριστι

κοποιήσουν τις αποφάσεις τους με βάση τις νέες διατάξεις του νέου θεσμι

κού πλαισίου (Ν. 3175/2003). 

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει τις υπόλοιπες άδειες παραγωγής και 

συγκεκριμένα η εταιρεία AA-Holdings για μονάδα 400 MW στη Βοιωτία και οι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.20 

Επιχειρήσεις με άδεια παραγωγής 

Έτος λειτουργίας Εταιρεία Θέση Ισχύς σε MW 

/. Εταιρείες που έχουν δραστηριοποηθεί 

2000-2005 

2007-2008 

Σύνολο Ι 

1. Enelco (φυσικό αέριο) 
2. Μυτιληναίος (φυσικό αέριο) 
3. ΤΕΡΝΑ (φυσικό αέριο) 
4. ΕΛΠΕ Α.Ε.(φυσικό αέριο) 

1. EdF-HED-ΒΦΛ 
2. Enelco 

Βοιωτία (Χαιρώνεια) 
Βόλος 
Βοιωτία (Άγ. Νεκτάριος) 
Θεσσαλονίκη 

Καβάλα 
Θράκη 

400 
400 
400 
400 

400 
400 

2.400 

//. Εταιρείες που ΔΕΝ έχουν δραστηριοποιηθεί 

Σύνολο II 

Γενικό Σύνολο (Ι+11) 

1. AA-Holdings 
2. Cinergy (αεροστρόβιλοι) 
3. Τεχνική Ένωση (αεροστρόβιλοι) 

Βοιωτία 400 
90 
90 

580 

2.980 

Πηγή: ΡΑΕ, Έκθεση Πεπραγμένων, Ιανουάριος 2003-Μάιος 2004. 

εταιρείες Cinergy και Τεχνική Ένωση, για αεροστροβιλικές μονάδες ανοικτού 

κύκλου ισχύος 60-90 MW καθεμία, δεν έχουν στην ουσία δραστηριοποιηθεί. 

Σημειώνεται ότι η απρόσκοπτη και ταχεία εκτέλεση των σχετικών έργων 

(έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη - έργα νέας γραμμής υψηλής τά

σης μέχρι την Τουρκία και νέο κέντρο υπερ-υψηλής τάσης το οποίο είναι αναγ

καίο για την απορρόφηση της ισχύος των μονάδων Καβάλας και Τραϊανού-

πολης και των μονάδων ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια παραγωγής, έργα στην 

Εύβοια και Λακωνία) είναι μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη του ανταγωνι

σμού, δεδομένου ότι η πρόσβαση τρίτων στο σύστημα είναι θεμελιώδης προϋπό

θεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας. 

Συμπερασματικά οι επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή, παρά το ότι έχουν 

δοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και είναι απολύτως ώριμες για να αρχίσουν 

εργασίες εργοταξίου, δεν έχουν επιχειρηματική επιβεβαίωση και τραπεζική 

χρηματοδότηση λόγω και του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ζητήματα διαχείρισης του δικτύου (μέσης και χαμηλής τάσης) τόσο στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά αναφύονται 

με τη νέα οδηγία της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, 

καθόσον απαιτεί τον νομικό διαχωρισμό και της διαχείρισης του δικτύου, του-
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λάχιστον σε επίπεδο διοίκησης, κάτι που οι διατάξεις του Ν.2773/1999 είχαν 
αναθέσει στη ΔΕΗ, χωρίς διοικητικό διαχωρισμό από άλλες δραστηριότητες 
της ΔΕΗ. 

Ο διαχωρισμός είναι αναγκαίος γιατί: 
• Το δίκτυο αποτελεί φυσικό μονοπώλιο, για το οποίο έχουν ανατεθεί 

αποκλειστικά δικαιώματα στη ΔΕΗ. 
• Υφίσταται υποχρέωση παροχής ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων στο 

δίκτυο. 
• Μέρος των «επιλεγόντων πελατών» συνδέεται στη Μέση Τάση (ΜΤ) 

που είναι μέρος του δικτύου. 
• Υφίσταται ζήτημα κινδύνου να βλάπτεται ο ανταγωνισμός εφόσον η 

ΔΕΗ αναμειγνύει την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών δικτύου με την 
εμπορική πώληση προς τους πελάτες. 

• Υφίσταται ανάγκη διαχωρισμού της διαχείρισης του δικτύου από την 
παραγωγή, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, ώστε να μπορεί να εφαρ
μοσθεί το αρθρ. 11 του νόμου που προβλέπει διαγωνιστική διαδικασία 
για νέες μονάδες και σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ διαχειριστή του δικτύου και των παραγωγών στα νησιά. 

• Υφίσταται ανάγκη χωριστού λογαριασμού τόσο για τον υπολογισμό του 
κόστους και της τιμολόγησης των υπηρεσιών από το δίκτυο, ανάλογα 
με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, 
αλλά και ανάγκη χωριστού λογαριασμού του κόστους της ενέργειας 
στα νησιά, ώστε να υπολογίζεται το κόστος των υπηρεσιών δημόσιου 
συμφέροντος, δεδομένης της εφαρμογής ενιαίων τιμολογίων της ΔΕΗ 
στο σύνολο της χώρας. 

2.7.2. Προμηθευτές 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πε
ριλαμβάνει τη δραστηριότητα αγοράς ηλεκτρισμού από ηλεκτροπαραγωγούς ή 
την εισαγωγή της από άλλες χώρες, ενδεχομένως τη μεταπώληση ηλεκτρισμού 
μεταξύ προμηθευτών και, τέλος, τη διασφάλιση των εμπορικών όρων σχετικά 
με την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές, πραγματοποιείται 
πλέον υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ το φυσικό μέρος της πα
ροχής διενεργείται μέσω του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής 
και λαμβάνει χώρα μετά από εντολή του προμηθευτή για την εκτέλεση της 
οποίας αυτός καταβάλλει τίμημα (κόμιστρο), για τη χρήση του συστήματος 
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μεταφοράς και κατά περίπτωση και του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Στο παρελθόν βεβαίως το ρόλο του προμηθευτή επιτελούσε η ΔΕΗ 
στην οποία είχε ανατεθεί η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, κατά αποκλει
στικότητα, υπό καθεστώς εποπτευόμενου και ρυθμιζόμενου μονοπωλίου. Με 
τη νέα οδηγία της Ε.Ε. 2003/54 ο ρόλος του αποκλειστικού προμηθευτή θεω
ρείται ως εμπόδιο στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, κυρίως στο επίπεδο της 
παροχής της τελικής υπηρεσίας στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
προκειμένου να επιτευχθούν χαμηλές τιμές, αλλά και βελτίωση των παρεχομέ
νων υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2773/1999, για να χο
ρηγηθεί άδεια προμήθειας ορισμένης ηλεκτρικής ισχύος (σε MW), πρέπει ο 
υποψήφιος να είναι ιδιοκτήτης ισόποσου δυναμικού παραγωγής από μονάδα 
που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και να διαθέτει εφεδρική ισχύ, σε 
χώρα-μέλος της Ε.Ε. (με βάση τις τροπολογίες του 3175/2003 ο υποψήφιος 
προμηθευτής θα πρέπει να κατέχει στην κυριότητα του επαρκή ισχύ παραγωγής 
ή να μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα επαρκούς παραγωγής στην Ε.Ε.). 

Σημειώνεται επίσης ότι η μέγιστη ισχύς που ζητούν οι επιλέγοντες πε
λάτες δεν υπερβαίνει τα 2.800 MW ετησίως, ενώ, δεδομένου ότι οι ιδιώτες 
αδειούχοι προμηθευτές δεν είναι ιδιοκτήτες μονάδων στην Ελλάδα, οι μέγι
στες θεωρητικά εισαγωγές που μπορούν να πραγματοποιήσουν δεν υπερβαίνουν 
τα 1.200 MW, λόγω περιορισμένων διασυνδέσεων, εκ των οποίων 700 MW από 
Βορρά όπου υπάρχουν ευκαιρίες χαμηλών τιμών εισαγωγής και 500 MW από 
την Ιταλία, η οποία είναι ελλειμματική χώρα στην προσφορά ηλεκτρισμού. 

Είναι φανερό, επομένως, ότι ο νόμος δεν επιτρέπει το χονδρεμπόριο ηλε
κτρισμού, με την έννοια που αυτό είναι γνωστό και πραγματοποιείται ευρύτατα 
στην ενιαία αγορά ηλεκτρισμού της Ε.Ε. Επίσης, ο νόμος στην ουσία απαγο
ρεύει τη δραστηριότητα εμπόρων με μονάδες και έδρα γειτονικές χώρες που 
δεν είναι μέλη της Ε.Ε. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής θέλει να εισάγει Η/Ε, οφείλει να έχει 
δεσμεύσει αντίστοιχο μέρος της ικανότητας μεταφοράς των ηλεκτρικών δια
συνδέσεων της Ελλάδας (οι οποίες έχουν χωρητικότητα 700 MW από Βορρά-
Βαλκάνια και 500MW από την Ιταλία). Οι εισαγωγές που θα πραγματοποιήσει 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη μέγιστη ισχύ της άδειας του ως προμηθευτή. 
Επίσης ο προμηθευτής δεν μπορεί να πωλεί σε άλλο προμηθευτή, ούτε να εξά
γει Η/Ε, παρά μόνο να πωλεί σε επιλέγοντα πελάτη ή να κάνει προσφορές, σε 
περίπτωση εισαγωγών στο σύστημα. 

Σημειώνεται ότι, παρά το ότι χορηγήθηκαν άδειες προμήθειας σε με
γάλες και γνωστές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού της Ε.Ε., όπως ο Πίνακας 2.21 
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παρουσιάζει, εντούτοις αυτές δεν μπόρεσαν να προσελκύσουν επιλέγοντες 

πελάτες (από 1/8/2003 η ΔΕΗ δεν είναι ο μοναδικός προμηθευτής ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς η εταιρεία «ΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» ξεκίνησε την προμήθεια ενός 

επιλέγοντος πελάτη της «ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ! ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε», με εισαγόμενη Η/Ε συ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.21 

Δραστηριοποίηση προμηθευτών 

Διάστημα 

1/1/2003-31/12/2003 

1. Βόρειες διασυνδέσεις 
(μεταφορά 200MW) 

2. Ιταλία (μεταφορά 250MW) 

1/1/2004-31/05/2004 

1. Βόρειες διασυνδέσεις 
(μεταφορά 200MW) 

2. Ιταλία (μεταφορά 250MW) 

Εισαγωγέας 

1. Επιλέγοντες πελάτες 

ΑΓΕΤ Ηρακλής 

ΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2. Προμηθευτές 

CINEGRY 

EDISON 

ΣΥΝΟΛΟ 

EDF 

ΔΕΗ 

1. Επιλέγοντες πελάτες 

ΑΓΕΤ Ηρακλής 

ΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

TITAN 

2. Προμηθευτές 

CINEGRY 

EDISON 

EDF 

ENEL 

ΣΥΝΟΛΟ 

EDF 

EDISON 

Δικαίωμα 
μεταφοράς 

(MW) 

145 

20 

95 

30 

55 

30 

25 

200 

50 

200 

128 

60 

25 

28 

15 

72 

15 

5 

50 

2 

200 

10 

2 

Ώρες 
χρήσης 

17.512 

5.865 

3.634 

8.013 

0 

0 

0 

17.512 

19 

13.048 

3.648 

2.880 

3.648 

2.872 

4.511 

0 

2.471 

2.040 

0 

17.559 

0 

0 

Μέσος όρος 
χρήσης 

(MW) 

47 

20 

2 

25 

0 

0 

0 

47 

50 

84,96 

44,36 

3,4 

23,9 

13,3 

37,7 

0 

4.9 

32,8 

0 

122,66 

0 

0 

Πηγή: ΡΑΕ, Έκθεση Πεπραγμένων, Ιανουάριος 2003-Μάιος 2004. 

100 



νολικής ισχύος 2MW). Έτσι οι κάτοχοι άδειας προμήθειας είχαν σχεδόν απο
λύτως μηδενική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, η ΔΕΗ λειτουργεί μέχρι σήμερα ως μονο-
ψώνιο από Βορρά (χαμηλότερες τιμές στο Βορρά) και ως μονοπώλιο προς την 
Ιταλία (εξαγωγές, λόγω του ότι οι τιμές στην Ιταλία είναι υψηλότερες, και δη
μιουργείται τάση μεταπρατικού κέρδους). 

Για την αποτελεσματική ενίσχυση του ανταγωνισμού ως αναγκαίες 
προϋποθέσεις κρίνονται: 

• Οι προμηθευτές να μπορέσουν να εισέλθουν στην αγορά μόνον εάν 
τους παρέχεται και η πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. 

• Ο ΔΕΣΜΗ Ε να αποτελεί ζωτικής σημασίας συστατικό για εύρυθμη λει
τουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). 

• Οι σταυροειδείς επιδοτήσεις πρέπει να καταργηθούν (η νέα οδηγία 
προβλέπει την κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ πα
ραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας) και η πρόσβαση να 
βασίζεται σε δημοσιευμένες καταστάσεις και κανονιστικά ρυθμιζόμενες 
τιμές, οι οποίες να ανταποκρίνονται στο κόστος του οικείου δικτύου. 

• Η διασύνδεση μεταξύ των κρατών-μελών (η δημιουργία των Δυτικοευ
ρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων και των δικτύων της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας). Αυτό θα προσφέρει σημαντικό 
δυναμικό για την αναβάθμιση του επιπέδου του ανταγωνισμού. 

• Το θέμα της συγκέντρωσης αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο στην 
ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Ενόσω συνεχίζεται η καθετοποίηση της 
ΔΕΗ και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των αναγκαίων εισροών 
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές ενδέχεται να 
χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην αγορά και να απαιτήσουν αυστη
ρότερες ρυθμίσεις. 
Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, ενώ μέχρι πρότινος η 

Ελλάδα ουσιαστικά προωθούσε την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, απλά λόγω υποχρέωσης εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδη
γίας, είναι πλέον καιρός η απελευθέρωση να αποτελέσει εθνική επιλογή προ
τεραιότητας, γιατί έτσι θα ενταθεί ο ανταγωνισμός, με όλα τα θετικά επακό
λουθα για τους καταναλωτές, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

2.8. Κοστολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέρ
γειας στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: 
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• Οι συνθήκες που επικρατούν στις σημαντικότερες αγορές πρωτογε
νούς ενέργειας (λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου), το σχετικό έλεγ
χο των οποίων έχει η ΔΕΗ, η οποία ακόμη παραμένει ο μοναδικός πα
ραγωγός Η/Ε (κοστολογικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ έναντι των νεοεισερ
χόμενων παραγωγών στο κλάδο). 

• Η διάρθρωση της ΔΕΗ και ο μη λογιστικός διαχωρισμός των δραστη
ριοτήτων της, που δεν επιτρέπουν ακόμη τη δημιουργία κέντρων κό
στους για κάθε δραστηριότητα της. 

• Τα στοιχεία που απεικονίζει ο Πίνακας 2.22 είναι μόνο ενδεικτικά και 
περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ (παραγω
γή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια Η/Ε και την εκμετάλλευση των 
ορυχείων) (Στοιχεία Γενικών Οικονομικών Προϋπολογισμών ΔΕΗ). 

• Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει το συνολικό κόστος (συνολικές δαπά
νες) της ΔΕΗ για κάθε επισκοπούμενο έτος σε εκατ. €, καθώς και η 
ποσοστιαία συμμετοχή κάθε δαπάνης στο συνολικό κόστος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.22 

Κόστος παραγωγής Η/Ε από τη ΔΕΗ 

Δαπάνες 

1. Αμοιβές προσωπικού 

2. Αμοιβές τρίτων 

3. Παροχές τρίτων 

4. Φόροι και τέλη 

5. Διάφορα 

6. Κατανάλωση καυσίμων* 

7. Προβλέψεις 

8. Αποσβέσεις 

Σύνολο 

Εκατ. € 

2001 

781 

26 

152 

18 

41 

934 

13 

306 

2.271 

2002 

841 

28 

164 

20 

45 

1.006 

15 

784 

2.903 

2003 

883 

78 

374 

22 

41 

1.053 

18 

633 

3.102 

% Διάρθρωση 

2001 

34,4% 

1,1% 

6,7% 

0,8% 

1,8% 

41,1% 

0,6% 

13,5% 

100,0% 

2002 

29,0% 

1,0% 

5,6% 

0,7% 

1,6% 

34,7% 

0,5% 

27,0% 

100,0% 

2003 

28,5% 

2,5% 

12,1% 

0,7% 

1,3% 

33,9% 

0,6% 

20,4% 

100,0% 

Πηγή: Γ. Δ/νση Οικονομικού, Γενικοί Οικον. Προϋπολογισμοί ΔΕΗ, Επεξεργασία στοιχείων από τον 
συγγραφέα. 

* Η κατανάλωση καυσίμων περιλαμβάνει μαζούτ, ντίζελ, και φυσικά λιγνίτη (βλ. και Πίνακα 2.12). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα μεγέθη καθαρής παραγωγής (από 
τον Πίνακα 2.11) θα έχουμε το ανά kWh κόστος (σε τρέχουσες τιμές) για τα 
έτη 2001, 2002, και 2003, όπως ο Πίνακας 2.22α παρουσιάζει. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.22α 

Κόστος ανά 100 κιλοβατώρες (€/100kWh) 

ΔΕΗ 

Συνολικό κόστος (Εκατ. €) 

Καθαρή παραγωγή Η/Ε (GWh)) 

Κόστος €/ανά kWh 

Κόστος €/ανά 100kWh 

2001 

2.271 

48.054 

0,047 

4,726 

2002 

2.903 

48.902 

0,059 

5,936 

2003 

3.102 

52.514 

0,059 

5,907 

Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Δ/νση ΔΕΚΟ, Επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ εμφανίζει σημαντικά κοστολογικά 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, κυρίως λόγω της ευνοϊκής πρό

σβασης της στις αγορές πρωτογενούς ενέργειας (για το λιγνίτη υπολογίζεται 

μόνο το κόστος εξόρυξης). 

Ωστόσο αναμένεται αύξηση του κόστους λόγω αύξησης των τιμών του 

πετρελαίου, αλλά και λόγω εφαρμογής του συστήματος κατανομής δικαιωμά

των εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, το οποίο, κάτω από ορισμένες συνθήκες 

είναι ισοδύναμο με την επιβολή περιβαλλοντικού φόρου που οδηγεί σε αύξη

ση του κόστους και κατ' επέκταση σε αύξηση των τιμών. 

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τη μελέτη που έχει καταρτίσει ο Κ. Δε-

λής [Δελής Κ. (1987), Διάρθρωση κόστους και τιμολογιακή Πολιτική στον Το

μέα του Ηλεκτρισμού, ΙΟΒΕ] αλλά και την οδηγία της Ε.Ε. 81/924/ΕΟΚ που αφο

ρά την τιμολογιακή διάρθρωση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοι

νότητα, το συνολικό κόστος ενός συστήματος ηλεκτρισμού αποτελείται από το 

κόστος ισχύος (δηλαδή το κόστος που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για 

να έχει στη διάθεση του δεδομένη ισχύ, ανεξάρτητα αν τη χρησιμοποιεί ή όχι, 

και που είναι οι σταθερές δαπάνες κάθε επιχείρησης ηλεκτρισμού, οι οποίες 

είναι και ανεξάρτητες από το μέγεθος της παραγωγής ενέργειας), και το κό

στος ενέργειας (που είναι οι μεταβλητές δαπάνες κάθε επιχείρησης ηλεκτρι

σμού, δαπάνες αναλογικές του μεγέθους της παραγωγής ενέργειας). Έτσι, αν 

ληφθούν υπόψη οι συνολικές δαπάνες εκμετάλλευσης της ΔΕΗ για μια δεδο

μένη χρονική περίοδο ή για μια σειρά ετών, οι δαπάνες αυτές (όπως τονίστη

κε και παραπάνω) αποτελούν το συνολικό κόστος παραγωγής της ΔΕΗ που 

τώρα πλέον είναι δυνατόν να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: το κόστος ισχύος 

και το κόστος ενέργειας. 

Με βάση τα προλεγόμενα, στον Πίνακα 2.22β παρουσιάζεται το «διώ-

νυμο του κόστους» της ΔΕΗ για την περίοδο 2000-2003. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.22β 

Κόστος παραγωγής Η/Ε από τη ΔΕΗ 

Δαπάνες 

Α. Δαπάνες παραγωγικής ικανότητας 
(Συνολικό κόστος ισχύος) 

1 Αμοιβές προσωπικού 

2. Αμοιβές και παροχές τρίτων 

3. Αποσβέσεις 

4. Προβλέψεις 

Β. Δαπάνες παραγωγής ενέργειας 
(Συνολικό κόστος ενέργειας) 

1. Κατανάλωση καυσίμων, 
υλικά συντήρησης* 

2. Φόροι και τέλη 

3. Διάφορα 

Σύνολο 

Εκατ. € 

2001 

1.278 

781 

178 

306 

13 

993 

934 

18 

41 

2.271 

2002 

1.832 

841 

192 

784 

15 

1.071 

1.006 

20 

45 

2.903 

2003 

1.986 

883 

452 

633 

18 

1.116 

1.053 

22 

41 

3.102 

% Διάρθρωση 

2001 

56,3% 

34,4% 

7,8% 

13,5% 

0,6% 

43,7% 

41,1% 

0,8% 

1,8% 

100,0% 

2002 

63,1% 

29,0% 

6,6% 

27,0% 

0,5% 

36,9% 

34,7% 

0,7% 

1,6% 

100,0% 

2003 

64,0% 

28,5% 

14,6% 

20,4% 

0,6% 

36,0% 

33,9% 

0,7% 

1,3% 

100,0% 

Πηγή: Γ. Δ/νση Οικονομικού, Γενικοί Οικον. Προϋπολογισμοί ΔΕΗ, Επεξεργασία στοιχείων από τον συγ

γραφέα. 

* Στην κατανάλωση καυσίμων συμπεριλαμβάνεται το μαζούτ, το ντίζελ, αλλά και ο λιγνίτης. 

Έτσι το κόστος ισχύος π.χ. για το 2003 υπολογίζεται να είναι της τά

ξεως των 3,78 €/100 kWh ή το 64% του συνολικού κόστους και το κόστος ενέρ

γειας 2,125 €/100kWh ή το 36% του συνολικού κόστους. 

2.9. Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ΔΕΗ έχει υιοθετήσει στα προγράμματα της τις αρχές τιμολόγησης 

με βάση το μακροχρόνιο οριακό κόστος. Όμως στην άσκηση της τιμολογιακής 

πολιτικής οι αρχές αυτές δεν εφαρμόζονται ακριβώς. Στην πράξη οι τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας αποφασίζονται εν πολλοίς κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξυπηρετούνται και διάφοροι άλλοι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι, όπως είναι η 

επιδότηση ορισμένων κλάδων και επιμέρους επιχειρήσεων (γεωργία, ΠΕΣΙΝΕ, 

ΛΑΡΚΟ), η άσκηση αντιπληθωριστικής πολιτικής κλπ., που δεν είναι σύννομοι 

με τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζει στη λειτουργία της 

η ΔΕΗ. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η γενικευμένη υποτιμολόγηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας, που οδηγεί σε σπατάλη σπάνιων πόρων. Σημειώ-
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νεται ότι η αρχή της τιμολόγησης θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της οικο

νομικής αποτελεσματικότητας, ενώ αναδιανεμητικοί και ταμειακοί στόχοι πρέπει 

να αφήνονται στο γενικότερο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα των μετα

βιβάσεων. 

Η ΔΕΗ χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες τιμολογίων, ανάλογα 

με την τάση: 

• Τα τιμολόγια Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) που αφορούν μεγάλες ηλεκτροβόρες 

βιομηχανίες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο (Υ.Τ.) - 150kV (κιλοβόλτ). 

• Τα τιμολόγια Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) που τροφοδοτούνται από το δίκτυο 

(Μ.Τ.) στα 6,6 kV, 15 kV, 20 kV, και 22 kV. 

• Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) που τροφοδοτούνται από το δί

κτυο στα 380/220 kV. 

Εξάλλου, τα τιμολόγια διακρίνονται περαιτέρω ανάλογα με τη χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας, μόνο όμως εκείνα της Μέσης και Χαμηλής Τάσης, όπως 

ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει: 

Τιμολόγια Μέσης Τάσης 

1. Γενικής χρήσης 

2. Βιομηχανικής χρήσης 

3. Αγροτικής χρήσης 

Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης 

1. Οικιακής χρήσης 

2. Γενικής χρήσης 

3. Βιομηχανικής χρήσης 

4. Αγροτικής χρήσης 

5. Φωτισμού οδών και πλατειών 

6. Ημερήσιων εφημερίδων 

Για λόγους συ γ κρισιμότητας (διαστρωματική ανάλυση) με τις μέσες τι

μές της Ε.Ε.-15, παρατίθενται οι κατωτέρω πίνακες και τα αντίστοιχα διαγράμ

ματα των μέσων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας - προ φόρων (δεδομένου ότι οι τι

μές ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνονται ανάλογα με την τάση και τη χρήση 

καθώς και με άλλες παραμέτρους, λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες μέσες 

τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και από την ίδια πηγή), τόσο για τα νοικοκυριά όσο 

και για τη βιομηχανία. 

Οι τιμές ηλεκτρισμού στον οικιακό τομέα στην Ελλάδα είναι στο ήμισυ 

περίπου των χωρών της Ε.Ε.-15, όπως και ο Πίνακας 2.23 και το Διάγραμμα 

2.5 δείχνουν. 

Από τον Πίνακα 2.23 παρατηρείται ότι, ενώ οι μέσες τιμές της ηλεκτρι

κής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα παραμένουν περίπου σταθερές 

μέχρι το 1997, αυτές αρχίζουν να μειώνονται την περίοδο 2000-2001, περίοδο 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.23 
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: Νοικοκυριά 

(€/100kWh) 

1. Ελλάδα 

2. Ε.Ε.-15 

1991 

6,48 

10,58 

1995 

6,47 

11,02 

1997 

6,19 

10,81 

2000 

5,64 

10,31 

2001 

5,64 

10,27 

2002 

5,8 

10,38 

2003 

6,06 

10,34 

Πηγή: Eurostat, Environment and Energy Sector. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5 

Τιμές Η/Ε: Νοικοκυριά 

12-r-" 

"" Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
1 J Ι 11 1 1 ο 6 

ο Γ Γ Γ Ι 1. Ελλάδα 

2. Ε.Ε.-15 

θεσμικών αλλαγών, και αρχίζουν να αυξάνουν προοδευτικά το 2002 και 2003. 
Αν ληφθεί όμως υπόψη η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΜ), 
για την περίοδο 1991-2003, όπου ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΓΔΤΚ 
ήταν περίπου 6% και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μέσων τιμών 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7% περίπου, τότε συμπεραίνουμε ότι δεν υπήρξαν 
για την περίοδο αυτή, ουσιαστικές, πραγματικές αυξήσεις στις μέσες τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. 

Σημειώνεται εξάλλου ότι, ενώ η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
ελληνικά νοικοκυριά το 1991 αντιπροσώπευε το 61,2% της αντίστοιχης μέσης 
τιμής της Ε.Ε.-15 (δηλαδή η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
ήταν χαμηλότερη εκείνης της Ε.Ε.-15), το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό πε
ριορίστηκε στο 58,6%. Έτσι προκύπτει ότι οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
για τα ελληνικά νοικοκυριά αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό εκείνου της Ε.Ε.-15. 
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Όσον αφορά τις μέσες τιμές διάθεσης για το βιομηχανικό τομέα, ο 
Πίνακας 2.24 εμφανίζει ότι οι τιμές αυτές στην Ελλάδα υπολείπονται μεν 
εκείνων της Ε.Ε.-15, αλλά ο βαθμός απόκλισης είναι πολύ μικρότερος των 

μέσων τιμών για τα νοικοκυριά, όπως δείχνει το Διάγραμμα 2.6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.24 
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: Βιομηχανία 

(€/100kWh) 

1. Ελλάδα 

2. Ε.Ε.-15 

1991 

6,4 

7,49 

1995 

5,67 

7,21 

1997 

5,8 

6,79 

2000 

5,71 

6,26 

2001 

5,71 

6,44 

2002 

5,9 

6,2 

2003 

6,14 

6,47 

Πηγή: Eurostat, Environment and Energy Sector. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6 

Τιμές Η/Ε για τη βιομηχανία 

1991 1995 1997 2000 2001 2002 2003 

Έτη 

Τέλος, συγκρίνοντας τις μέσες τιμές διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

ανάμεσα στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία στην Ελλάδα για την περίοδο 

1991-2003, παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικο

κυριά μέχρι το 2000 μειώνονταν βραδύτερα εκείνων της βιομηχανίας (το 2000 

και 2001 υπάρχει σχετική σύγκλιση των τιμών οικιακής και βιομηχανικής χρήσης), 
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ενώ μετά το 2001 αυτές αυξάνουν ταχύτερα εκείνων της βιομηχανίας (λόγω 

της ιδιωτικοποίησης), όπως εμφανίζουν ο Πίνακας 2.25 και το Διάγραμμα 2.7. 

Αυτές όμως οι συγκρίσεις τιμών, όσον αφορά την Ελλάδα, δεν αποδίδουν 

τη σχετική αποδοτικότητα της ΔΕΗ, αφού οι αρχικές τιμές είναι πλασματικές και η 

επιχείρηση έχει σημαντικές, μη εμπορικού χαρακτήρα, δεσμεύσεις, όπως παρά-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.25 

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: Ελλάδα 

(€/100kWh) 

1. Νοικοκυριά 

2. Βιομηχανία 

3. Απόκλιση 

1991 

6,48 

6,4 

-1,2% 

1995 

6,47 

5,67 

-12,4% 

1997 

6,19 

5,8 

-6,3% 

2000 

5,64 

5,71 

1,2% 

2001 

5,64 

5,71 

1,2% 

2002 

5,8 

5,9 

1,7% 

2003 

6,06 

6,14 

1,3% 

Πηγή: Eurostat, Environment and Energy Sector. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7 

Εξέλιξη τιμών Η/Ε στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία στην Ελλάδα 

1. Νοικοκυριά 

2. Βιομηχανία 
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δείγμα να εξυπηρετεί ορισμένους πελάτες κάτω του κόστους. Οι ρυθμιζόμενες 

τιμές ηλεκτρισμού χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως αντιπληθωριστικό εργαλείο. 

Οι μέσες εργοστασιακές τιμές είναι πλασματικές, επειδή η ΔΕΗ παρέχει 

μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού στο μισό περίπου της τιμής σε επιχειρήσεις 

αλουμινίου και νικελίου, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι μικροβιοτέχνες 

πληρώνουν σημαντικά πάνω από το κόστος παροχής τους με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Τέλος, η σύγκριση για τις μέσες τιμές διάθεσης της ηλεκτρικής ενέρ

γειας ανάμεσα στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία στη Ε.Ε.-15, για την περίοδο 

1991-2003, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.26 και στο Διάγραμμα 2.8 και οι τι

μές αυτές παρουσιάζουν μία ελαφρά διεύρυνση της απόκλισης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.26 

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας: Ε.Ε.-15 

(€/100kWh) 

Νοικοκυριά 

Βιομηχανία 

Απόκλιση 

1991 

10,58 

7,49 

3,09 

1995 

11,02 

7,21 

3,81 

1997 

10,81 

6,79 

4,02 

2000 

10,31 

6,26 

4,05 

2001 

10,27 

6,44 

3,83 

2002 

10,38 

6,2 

4,18 

2003 

10,34 

6,47 

3,87 

Πηγή: Eurostat, Environment and Energy Sector. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.8 

Εξέλιξη των μέσων τιμών Η/Ε στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία στην Ε.Ε.-15 

Νοικοκυριά ~»~ Βιομηχανία 
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Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, όπως τονίστηκε εξάλλου και ανωτέρω, ότι 

οι μέσες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως απεικονίζονται στους Πίνακες 

2.23-2.26 είναι πμές προ-φόρων (είτε ενεργειακών είτε φόρων προστιθέμενης 

αξίας), λόγω της διαφοροποίησης τους στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-15. Ο Πίνα

κας 2.27 παρουσιάζει το φόρο προστιθέμενης αξίας (VAT) επί της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις επιμέρους χώρες της Ε.Ε.-15. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.27 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της ηλεκτρικής ενέργειας 

στις χώρες της Ε.Ε-15, Ιούλιος 2005 

Χώρες 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Δανία 

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ελάχιστο Ε.Ε.-15 

Φόρος 

20% 

21% 

25% 

22% 

19,6% 

16% 

8% 

13,5% 

10% 

6% 

19% 

5% 

16% 

25% 

5% 

5% 

Πηγή: European Commission, DG for Energy and Transport, Energy and Transport in Figures 2005, 
Council Directives 2003/96/EC for excise taxes, 2001/41/EC for VAT. 

2.10. Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές της στο 

άμεσο μέλλον 

Η ζητούμενη ποσότητα (κατανάλωση) ηλεκτρικής ενέργειας προσδιο

ρίζεται από διάφορους παράγοντες, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι: 

Η τιμή της μονάδας της ηλεκτρικής ενέργειας 

Η αντίδραση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη μεταβολή της 

τιμής καλείται ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, το μέγεθος της 
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οποίας προσδιορίζει και τις προτάσεις των αρμοδίων για αναπροσαρμογές 

στα τιμολόγια. 

Από μελέτες που έχουν γίνει (Donatos, G. and Mergos, G., 1991, και 

Hondroyannis, G., 2004), έχει διαπιστωθεί ότι βραχυχρόνια η ελαστικότητα, 

ως προς την τιμή, είναι σχεδόν μηδενική, δηλαδή η ζήτηση ηλεκτρικής ενέρ

γειας είναι τελείως ανελαστική, κάτι που σημαίνει ότι η ζήτηση παραμένει αμε

τάβλητη σε κάθε μεταβολή της τιμής, ενώ μακροχρόνια αυτή μπορεί να κυ

μανθεί ανάμεσα στο -0,41 και -0,58, που σημαίνει ότι η ζήτηση μειώνεται κατά 

0,41%, όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί κατά 1%. 

Η ύπαρξη υποκατάστατων ή συμπληρωματικών (οι τιμές άλλων ενεργειακών 

προϊόντων) 

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ενεργειακά προϊόντα τα οποία να είναι 

στενά υποκατάστατα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

προσδιορίζεται σε μικρό βαθμό από τις τιμές των άλλων ενεργειακών αγαθών 

που σε ορισμένες εφαρμογές εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς, υποκαθιστώ

ντας την Η/Ε. Ως τέτοια προϊόντα μπορούν να αναφερθούν η διείσδυση του 

φυσικού αερίου σε εφαρμογές ψύξης, θέρμανσης, όταν όμως η τιμή του είναι 

χαμηλότερη εκείνης της ηλεκτρικής ενέργειας (η τρέχουσα τιμή του φυσικού 

αερίου είναι όντως 40% χαμηλότερη εκείνης της ηλεκτρικής ενέργειας). 

Γσ καιρικά φαινόμενα 

Η ζήτηση επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα, τόσο κατά τη διάρ

κεια της ημέρας, αλλά και την ημέρα της εβδομάδας (εργάσιμες ώρες, θερ

μές ημέρες, Σαββατοκύριακα), όσο και της νύκτας, αλλά και ανάλογα με την επο

χή (χειμώνας, όπου η ζήτηση μειώνεται κατά 4-5%, άνοιξη, καλοκαίρι, όπου η 

ζήτηση αυξάνεται κατά 13-17%, το δε Ιούλιο μήνα και κατά 20%). Η ζήτηση 

δηλαδή παρουσιάζει εποχικότητα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

Το επίπεδο μεγέθυνσης της οικονομίας 

Το επίπεδο μεγέθυνσης επηρεάζει και επηρεάζεται από τη ζήτηση ηλε

κτρικής ενέργειας. Η μεταβολή της ζήτησης σε σχέση με την αύξηση του ΑΕΠ 

καλείται εισοδηματική ελαστικότητα. Από μελέτες (Donatos, G. and Mergos, G., 

1991, και Hondroyannis, G., 2004), έχει βρεθεί ότι η εισοδηματική ελαστικότητα 

της ηλεκτρικής ενέργειας είναι γύρω στο 1,5%, που σημαίνει ότι μία αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 1% θα αυξήσει την οικιακή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,5%. 

Ο βαθμός της ενεργειακής έντασης 

Ο βαθμός ενεργειακής έντασης δείχνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ

γειας (Η/Ε) που απαιτεί η δημιουργία μιας μονάδας ΑΕΠ. Όσο λοιπόν αυξά-
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νεται το ΑΕΠ θα έχουμε αύξηση και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο βαθμός ενεργειακής έντασης θα παραμένει σταθερός. 

Η ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική 

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/87/ΕΚ, για τη «Δημιουργία 

μηχανισμού διαπραγμάτευσης (εμπορίου) δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας», όταν παράγεται Η/Ε από ορυκτά καύσι

μα (π.χ. λιγνίτη, πετρέλαιο) καθόρισε: 

• ότι κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα κατέχει μία δι

οικητική άδεια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 

• τα μεταβιβαζόμενα «μοναδιαία δικαιώματα» εκπομπών αερίων του θερ

μοκηπίου, που επιτρέπουν στον κάτοχο τους να εκπέμπει συγκεκριμένη 

ποσότητα αερίων στη μονάδα του χρόνου. 

Εάν μία μονάδα στο τέλος κάθε χρόνου έχει πραγματικές εκπομπές αε

ρίων περισσότερες από τα δικαιώματα που κατέχει, τότε ή εξαγοράζει «δικαιώ

ματα» από άλλη μονάδα ή πληρώνει πρόστιμο στις αρχές, ανάλογο με τη συ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.28 

Εξωτερικό κόστος για την παραγωγή Η/Ε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(σε € λεπτά/kWh) 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Στερεά 
καύσιμα 

5-8 

4-7 

5-8 

3-6 

7-10 

2-4 

4-7 

0,0 

4-7 

6-8 

3-4 

2-4 

4-15 

Πετρέλαιο 

3-5 

0,0 

3-6 

5-8 

8-11 

3-5 

0,0 

Φυσικό 
αέριο 

1,0 

1-2 

1-2 

2-3 

1-2 

2-4 

1-2 

1-3 

2-3 

1-2 

1-2 

Ατομική 
ενέργεια 

0,0 

0,2 

0,3 

0,3 

0,0 

0,7 

0,5 

Βιομάζα 

0,1 

1-2 

3-5 

3,0 

1,0 

0,3 

1,0 

2-3 

1,0 

0,5 

1,0 

Υδροη
λεκτρικά 

1,0 

0,0 

0,3 

0,0 

1,0 

0-0,7 

0,0 

0,1 

Αέρας 

0,3 

0,0 

0,2 

0,1 

0,0 

0,2 

0,0 

0,1 

Αλλα 

0,0 

0,0 

0,6 

0,0 

0,0 

3-4 

2-5 

Πηγή: European Commission, External Costs: Research on socio-environmental damages due to ele

ctricity and transport. 
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νολική ποσότητα των υπερβαλλουσών εκπομπών (40 €/υπερβάλλοντα τόνο CÜ2 
για την περίοδο 2005-2007, και 100 €/υπερβάλλοντα τόνο CO2 για την περίοδο 

2008-2012). Στην πράξη, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια μορφή επιβο

λής περιβαλλοντικού φόρου που θα οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών της ηλε

κτρικής ενέργειας και σε μείωση της ζήτησης μακροχρόνια. Στην αντίθετη πε

ρίπτωση, που η παραγωγή μίας μονάδας είναι λιγότερη θα μπορεί να εκμε

ταλλεύεται την αγορά και να πουλάει τα πλεονάζοντα δικαιώματα της. 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, όπως και ο Πίνακας 1.15 του πρώτου κεφα

λαίου δείχνει, να αυξήσει τις εκπομπές του 1990 μόνο κατά 25%, κατά την πε

ρίοδο 2008-2012, όμως αυτό το ποσοστό το έχει ήδη υπερβεί. Η υπέρβαση των 

ορίων οδηγεί στην επιβολή προστίμων, που σε τελευταία ανάλυση επηρεάζουν το 

κόστος και επομένως και τις τιμές, καθώς και τη ζήτηση. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια 

και στην περίπτωση που οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστήσουν συστή

ματα ηλεκτροστατικών φίλτρων για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων αποθείω-

σης καυσαερίου, ώστε να ελαττωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2). 

Εξάλλου στον ανωτέρω Πίνακα 2.28 παρουσιάζεται η αποτίμηση του 

εξωτερικού κόστους (κοινωνικο-οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από την 

παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας) σε € λεπτά/kWh, από τη χρησιμοποίη

ση των διάφορων μορφών ενέργειας, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

[European Commission (2003), External Costs: Research results on socio-envi-

ronmental damages due to electricity and transport, an ExternE project]. 

Η εσωτερίκευση του κόστους (κρυφού κόστους της ηλεκτρικής ενέρ

γειας) γίνεται με την επιβολή φόρων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πρέπει 

να πληρώνει». Το κόστος θα πρέπει να καταβληθεί από το κοινωνικό σύνολο. 

Άλλος τρόπος είναι να εφαρμοστούν οι αρχές του «κόστους-οφέλους» 

κατά την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγικής δραστηριότητας και ειδι

κότερα εκείνων που ρυπαίνουν το περιβάλλον, στις διάφορες περιφέρειες της 

επικράτειας. 

Σημειώνεται ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (στο σύνολο της Ε.Ε.) 

κοστίζει περίπου 0,04€ λεπτά/kWh [European Commission (2003), External 

Costs-Research results on socio-environmental damages due to electricity and 

transport (an ExternE project) και Μελέτη Eto & Helcke, 1991, Internalizing 

Environmental costs], και το κόστος αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο στις αγρο

τικές περιοχές παρά στα αστικά κέντρα. 

Η ανάπτυξη της εγχώριας ανταγωνιστικότητας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα με βάση τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθε-
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σίας στις ρυθμίσεις που προβλέπουν οι οδηγίες, ελπίζεται ότι μακροχρόνια θα 

οδηγήσουν σε μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

Προβλέψεις αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

Με βάση τα πορίσματα διαφόρων μελετών η ζήτηση ηλεκτρικής ενέρ

γειας στην Ελλάδα προβλέπεται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον (περίοδος 2005-

2010). Όλες οι εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση κάτω του 4,5%. 

Στον Πίνακα 2.29 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

μελετών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.29 

Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, 2005-2010 

Μελέτη 

1. ΔΕΣΜΗΕ1 

2. ΡΑΕ2 

3. IEA/OECD3 

4. Ευρωπαϊκή Ένωση4 

5. Εθνική Τράπεζα5 

Ποσοστιαία αύξηση 

4,2% 

4,0% 

3,5% 

3,4% 

3,5% 

Πηγές: 
1. ΔΕΣΜΗΕ (2002), Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας και Ισχύος και Δυνατότητες Κάλυψης της Ζήτησης. 
2. ΡΑΕ (2004), Long Term Energy Planning of Greece for the period 2001-2020. 
3. IEA/OECD (2003), Energy Policies of IEA Countries, Greece 2002 Review. 
4. European Commission (1999), Energy in Europe: European Union Energy Outlook to 2020. 
5. Εθνική Τράπεζα, Greece: Economic and Market Analysis, May-June 2004, National Bank of Greece. 

Εξάλλου η ΡΑΕ προβλέπει ότι το ισοζύγιο Παραγωγής και Ζήτησης για 

την περίοδο 2005-2030, θα διαμορφωθεί όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.30. 

Οι αυξητικές τάσεις της ζήτησης αναμένεται ότι θα συνεχιστούν, αφε

νός μεν διότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφετέρου διότι η 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.30 

ισοζυγίου Η/Ε, 2005-2030 
(GWh) 

Ζήτηση Η/Ε 

Παραγωγή Η/Ε 

2005 

55.900 

65.696 

2010 

65.299 

75.717 

2015 

72.537 

83.058 

2020 

77.197 

87.724 

2025 

83.464 

94.167 

2030 

88.791 

99.464 

Πηγή: ΡΑΕ, Long Term Energy Planning of Greece for the period 2001-2020. 
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τιμή του οικιακού τιμολογίου που προσφέρει η ΔΕΗ Α.Ε. είναι η χαμηλότερη 

στην Ευρώπη. 

2.11. Περιβαλλοντικά θέματα 

Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ ρυθμίζονται από ένα ευρύ περιβαλλοντικό 

νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει νόμους και λοιπές κανονιστικές δια

τάξεις, που έχουν υιοθετηθεί στην ελληνική έννομη τάξη κατά την ενσωμάτω

ση κοινοτικών οδηγιών και αντιστοίχων διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα θα πρέ

πει να ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις της, ως προς τους προσδιορισμένους από 

το Πρωτόκολλο του Κιότο ποσοτικούς στόχους προστασίας του περιβάλλο

ντος. Το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (οδηγία 

2003/87/EC), το οποίο κάτω από ορισμένες συνθήκες είναι ισοδύναμο με την 

επιβολή περιβαλλοντικού φόρου, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αυξήσεις των 

τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και σε μελλοντική μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ αποσκοπεί στην εναρμόνιση των 

λειτουργιών της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στην ελαχιστοποίηση κα

τά το δυνατόν των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρουν οι δραστηριότητες 

της στο περιβάλλον. 

Η περιβαλλοντική νομοθεσία που επηρεάζει τις λειτουργίες της ΔΕΗ αφο

ρά κυρίως σπς εκπομπές αερίων (οδηγία 2001/80/ΕΚ), στη ρύπανση του εδά

φους και των υδάτινων πόρων, στη διάθεση των αποβλήτων, στα ηλεκτρομαγνη

τικά πεδία (γύρω από τις γραμμές και τους υποσταθμούς μεταφοράς και δια

νομής ηλεκτρικής ενέργειας) και στην ηχορρύπανση. 

Τα κυριότερα υποπροϊόντα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα είναι οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώ

του (ΝΟχ), διοξειδίου του άνθρακα (CO2), και αιωρούμενων σωματιδίων, όπως 

έκλυση διάχυσης σκόνης και ιπτάμενης τέφρας. 

Βασικός στόχος της ΔΕΗ είναι η μείωση των εκπομπών αυτών (στα ανώ

τατα ετήσια εθνικά όρια εκπομπών) στα πλαίσια που ορίζει η ελληνική (υπουρ

γικές αποφάσεις: 58751/2370/1993 και 66302/1033/1996) και η κοινοτική (οδη

γίες 1988/609/ΕΟΚ, 1996/61/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, και 2001/81/ΕΚ) νομοθεσία. 

Ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι

ρα αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις της ΔΕΗ (η ΔΕΗ μετέχει ενεργά 

στο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2), η οποία 

λαμβάνει μια σειρά μέτρων που εστιάζονται κυρίως στους εξής τομείς: 
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• Ένταξη του φυσικού αερίου ως νέου καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή 

(κυρίως για τη μείωση των εκπομπών CÜ2, όπως προβλέπεται από το 

Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο έχει κυρωθεί τόσο από την Ε.Ε. όσο 

και από την Ελλάδα, και το οποίο προβλέπει ότι οι εκπομπές CÜ2 πρέ

πει να αυξηθούν στο διάστημα 2008-2012 μόνο κατά 25%, με βάση το 

1990 - βλέπε και Πίνακα 1.15 στο πρώτο κεφάλαιο). 

• Ανάπτυξη του υδροδυναμικού της χώρας μας (μείωση των εκπομπών CO2). 

• Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μείωση των εκπομπών 

C02). 
• Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. 

• Εφαρμογή των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη (χρησι

μοποίηση και αναβάθμιση των αναγκαίων ηλεκτροστατικών φίλτρων). 

• Ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη

γές ενέργειας. 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων υπήρξαν θεα

ματικά, όπως τονίζει η ίδια η ΔΕΗ στα Ετήσια Δελτία Εταιρικής Χρήσης των 

τελευταίων ετών. Αν και η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πε

ρίοδο 1990-2002 αυξήθηκε κατά 56%, οι εκπομπές CO2 αυξήθηκαν μόνο κατά 

27%. Ο μέσος συντελεστής εκπομπών του συστήματος από 1,30kg/kWh που 

ήταν το 1990 μειώθηκε σε 1,05 kg/kWh το 2002, δηλαδή κατά 19% (Ετήσιο Δελ

τίο Εταιρικής χρήσης της ΔΕΗ για το 2004). 

2.12. Σχέση της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε ορισμένα μεγέθη του ηλεκτρικού τομέα 

Ενίοτε είναι σημαντική και η διαστρωματική ανάλυση στατιστικών στοι

χείων, έτσι ώστε σε δεδομένη στιγμή (π.χ. έτος) να είναι δυνατόν να έχει κανείς 

μια εικόνα για ένα μέγεθος ταυτόχρονα σε περισσότερες της μιας χώρας. Έτσι 

στα παρακάτω διαγράμματα παρατίθενται στοιχεία που αφορούν διάφορες 

κατηγορίες μεγεθών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο σύνολο της Ε.Ε.-15, μόνο για το 2002, και 

από τα οποία εύκολα κανείς μπορεί να οδηγηθεί σε χρήσιμα συμπεράσματα. 

2.12.1. Ποσοστιαία συμμετοχή στην εγκατεστημένη ισχύ (GW) στις χώρες 

της Ε.Ε.-15 το 2002 

Στο Διάγραμμα 2.9 παρουσιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτρικής 

ενέργειας κάθε χώρας της Ε.Ε.-15, ως ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της 

εγκατεστημένης ισχύος της Ε.Ε.-15 (550,6 GW). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.9 

Εγκατεστημένη ισχύς (GW) 

Πηγή: Energy Information Administration, 2002. 

Από το διάγραμμα αυτό εξάγεται ότι η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής, περίπου 20%, στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος 

της Ε.Ε.-15 και ακολουθείται από τη Γαλλία (19%), την Αγγλία (14%) και την 

Ιταλία (12%). Η Ελλάδα μετέχει στο σύνολο μόνο κατά 2%, όπως και η Πορ

τογαλία και η Δανία. 

2.12.2. Ποσοστιαία συμμετοχή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (TWh) 

στις χώρες της Ε.Ε.-15 το 2002 

Στο Διάγραμμα 2.10 παρουσιάζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

κάθε χώρας της Ένωσης των 15 ως ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε.-15 (2.520,6 TWh). 

Από το διάγραμμα αυτό εξάγεται ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος 

παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας (ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο, περί

που, 22%) και ακολουθείται από τη Γαλλία (21%), την Αγγλία (14%) και την 

Ιταλία (10%). Η ελληνική παραγωγή Η/Ε αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του 

συνόλου. Στο ίδιο ποσοστό βρίσκονται και η Αυστρία με την Πορτογαλία, ενώ 

η Δανία μετέχει μόνο κατά 1%. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.10 

Παραγωγή Η/Ε (TWh) 

Πηγή: Energy Information Administration, 2002 

2.12.3. Ποσοστιαία συμμετοχή στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TWh) 

στις χώρες της Ε.Ε.-15 το 2002 

Στο Διάγραμμα 2.11 παρουσιάζεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κά

θε χώρας της Ένωσης ως ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της κατανάλω

σης της Ε.Ε.-15 (2.383,8 TWh). 

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ε.Ε.-15, με κατανάλωση πέραν του ενός πέμπτου της συνολικής ζήτησης, 

ακολουθούμενη από τη Γαλλία (18%), την Αγγλία (14%) και την Ιταλία (12%). 

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Αυστρία μετέχουν κατά 2% στη συνολική ευ

ρωπαϊκή κατανάλωση, ενώ η Ιρλανδία και η Δανία με 1%. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.11 

Καθαρή κατανάλωση Η/Ε (TWh) 

Ηνωμ. Βασίλειο Αυστρία 

Πηγή: Energy Information Administration, 2002. 

2.12.4. Ετήσια ποσοστιαία αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις 

χώρες της Ε.Ε.-15 το 2002 

Από το Διάγραμμα 2.12 προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη ετήσια ποσο

στιαία αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε.-

15 το 2002 είχε η Ιρλανδία (7%), ενώ η Ελλάδα ήταν δεύτερη (6,5%), λόγω 

της σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας που παρουσίασε την περίοδο 

αυτή, εξαιτίας της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 

2.12.5. Σύγκριση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές 

στις χώρες της £.£.-75 

Με βάση το Διάγραμμα 2.13 η Ελλάδα το 2002 είχε τις χαμηλότερες 

τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά (5,9 €/100kWh) και η Δανία τη 

μεγαλύτερη (22,02 €/100kWh), όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε.-15 είναι περίπου 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.12 

Ετήσια % αύξηση κατανάλωσης Η/Ε στις χώρες της Ε. Ε-15 

* 
Πηγή: UNIPEDE/EURELECTRIC/EURPROG. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.13 

Τιμές Η/Ε για οικιακούς καταναλωτές στις χώρες της Ε.Ε.-15 (€/100 kWh) 

«F 0^ <? <& <& 
j* 

^ 
Πηγή: Eurostat, 2002. 

10,98 €/100kWh. Σημειώνεται ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

είναι οι χαμηλότερες της Ε.Ε.-15, λόγω του χαμηλού κόστους του λιγνίτη και 

λόγω της μεγάλης συμμετοχής του στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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2.12.6. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο στις χώρες της 

Ε.Ε.-15 (σε MWh) 

Από το Διάγραμμα 2.14 προκύπτει ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλε

κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο (4,1 MWh) 

των χωρών της Ε.Ε.-15, αλλά και του μέσου όρου της Ε.Ε.-15, ο οποίος εκτι

μάται στα 6,5 MWh. \ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.14 

Κατανάλωση Η/Ε ανά κάτοικο στις χώρες της Ε.Ε.-15 (σε MWh) 

Χώρες της Ε.Ε.-15 

Πηγή: UNIPEDE/EURELECTRIC/EURPROG. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε: 

• Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε.-15 με τη μεγαλύτερη συμμε

τοχή στην εγκατεστημένη ισχύ, στην παραγωγή και στην κατανάλωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Την ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γαλλία και η Ιταλία. Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν η Ελλάδα, η Πορ

τογαλία η Δανία και η Αυστρία. 

• Στην ετήσια ποσοστιαία αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ

γειας, στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Ιρλανδία και η Ελλάδα λόγω της 

σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης που παρουσίασαν τα τελευταία χρό-
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νια, ενώ στις τελευταίες σειρές βρίσκονται η Δανία και το Λουξεμ
βούργο. 

• Όσον αφορά στο ύψος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, η Δανία, 
ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία, βρίσκο
νται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.-15, ενώ η Ελλά
δα στην τελευταία θέση με ποσοστό 50% του μέσου όρου της Ε.Ε.-
15, που είναι 10,98 €/100 kWh. 

• Τέλος, σχετικά με την κατανάλωση ανά κάτοικο (κατά κεφαλήν κατανά
λωση) σε ποσοστιαίες μονάδες, την πρώτη θέση κατέχει η Σουηδία, με 
δεύτερη τη Φιλανδία και τρίτο το Λουξεμβούργο. Στην τελευταία δε 
θέση των χωρών της Ε.Ε.-15 βρίσκεται η Ελλάδα. 

2.13. Σύνοψη 

• Η ΔΕΗ εμφανίζει σημαντικά κοστολογικά και άλλα πλεονεκτήματα ένα
ντι των πιθανών ανταγωνιστών της, λόγω της αποκλειστικής χρήσης των 
πρωτογενών πηγών ενέργειας (λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου). 

• Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ακόμη απο
κλειστικότητα της ΔΕΗ, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απε
λευθέρωση της αγοράς και την είσοδο παραγωγών και προμηθευτών 
στο σύστημα. 

• Οι επενδύσεις νέων παραγωγικών μονάδων από νέους παραγωγούς 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου και δεν χρηματοδοτούνται από το τραπε
ζικό σύστημα. 

• Ο στόχος επίτευξης υγιούς, απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέρ
γειας και η είσοδος νέων ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών σε αυτή 
βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση και με την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλαισίου στην αγορά φυσικού αερίου. 

• Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε παραδοσιακούς 
τρόπους χωρίς την ύπαρξη κέντρων κόστους. 

• Οι μέσες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους τελικούς 
καταναλωτές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες των αντίστοιχων τιμών του 
μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.-15 και λόγω των κοστολογικών πλεο
νεκτημάτων που διαθέτει η ΔΕΗ. 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν φαίνε
ται να είναι αρκετή για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης και επομέ
νως η είσοδος νέων παραγωγών και προμηθευτών θα πρέπει να αντι
μετωπιστεί λίαν συντόμως. 
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• Λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για την 
αύξηση της παραγωγής από νέους παραγωγούς και μέχρι να εμφα
νιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, θεωρείται σκόπιμο να μελετηθεί 
το σύστημα που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τη σταθερή τηλεφωνία. Η ΔΕΗ 
δηλαδή να παραχωρήσει στους προμηθευτές, για ορισμένη περίοδο και 
μέχρι να εισέλθουν νέοι παραγωγοί στην αγορά, ποσότητα Η/Ε σε τιμές 
χαμηλότερες από την τιμή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, ώστε να 
υπάρχει και ένα περιθώριο κέρδους και για τους προμηθευτές, με 
δικαίωμα μεταπώλησης προς τους πελάτες τους (επιλέγοντες και μη) με 
τιμές διάθεσης μικρότερες από εκείνες της ΔΕΗ (βλέπε και Πρόταση 
της ΡΑΕ: Ο ενεργειακός τομέας, στην Ετήσια έκθεση διαρθρωτικών αλ
λαγών της ελληνικής οικονομίας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2002, σελ. 10). 

• Αναγκαία κρίνεται η ανάπτυξη των διασυνδέσεων του δικτύου της ΔΕΗ 
με τα δίκτυα των γειτονικών χωρών, τα δυτικοευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς 
και με τα δίκτυα της Μαύρης Θάλασσας, για την κάλυψη των εγχώριων 
αναγκών σε Η/Ε σε περιόδους αιχμής, αλλά και σε περιπτώσεις κρίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

3.1. Εισαγωγή 

Το πετρέλαιο αναδείχθηκε σταδιακά, από τις αρχές του 20ου αιώνα και 
μέχρι σήμερα, σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες που προσδιορί
ζουν την ομαλή λειτουργία και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Εί
ναι μια βασική πηγή ενέργειας, αλλά και μια βασική πρώτη ύλη για την πα
ραγωγή πλήθους βιομηχανικών προϊόντων. 

Στην Ελλάδα, όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι υδρογο
νάνθρακες, δηλαδή το αργό πετρέλαιο (και το φυσικό αέριο), αποτελούν ένα 
σπάνιο μη ανανεώσιμο ενεργειακό παράγοντα. 

Παρ' όλο που η Ελλάδα θεωρείται ότι διαθέτει υψηλό πετρελαιοδυνα-
μικό, η κάλυψη των αναγκών της σε υδρογονάνθρακες εξαρτάται από τις ει
σαγωγές σε ποσοστό πάνω από 90%, ακόμη και κατά την περίοδο με την υψη
λότερη εγχώρια παραγωγή (κοιτάσματα Πρίνου-Καβάλας, όπου τα ανακτή
σιμα αποθέματα υπολογίζονται σε 9 εκατ. βαρέλια και τα οποία αναμένεται να 
εξαντληθούν το 2010). 

θα πρέπει να τονιστεί ότι στην Ελλάδα, παρά την τάση υποκατάστασης 
του πετρελαίου με άλλους ενεργειακούς πόρους (στερεά καύσιμα, ανανεώσι
μες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο, κλπ.), το πετρέλαιο (και τα προϊόντα του) 
εξακολουθεί να καλύπτει το 69,3% (2001) της συνολικής ενέργειας προς διά
θεση (όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.4 του Κεφαλαίου 1 καθώς και από τον 
κατωτέρω Πίνακα 3.9 του παρόντος κεφαλαίου) και δημιουργεί σοβαρά προβλή
ματα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Τονίζεται ότι η συνεχής αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που παρα
τηρείται την τελευταία περίοδο, θα συντελέσει: 

• στο σοβαρό επηρεασμό του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας, 
• στην εξαγωγή διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, 
• στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης, 
• στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, 
• στον επηρεασμό του τιμάριθμου προς τα πάνω, 
• στην επιβράδυνση του αναπτυξιακού ρυθμού. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πε
τρελαίου και των προϊόντων του εξακολουθεί να είναι ο τομέας των μετα-

124 



φορών (οδικές μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές, ναυσιπλοία), ο οποίος απορ
ρόφησε το 37,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 53,9% της 
κατανάλωσης πετρελαίου το 2001, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 29,1% και 
37,5% το 1973. 

Τέλος, παρατηρείται ότι ο δείκτης εντάσεως ενέργειας (πετρελαίου) πα
ρουσιάζει σχεδόν σταθερή πορεία, σε σχέση με το γενικό δείκτη ενεργειακής 
έντασης (σύνολο ενεργειακής κατανάλωσης προς ΑΕΠ), ο οποίος, όπως το
νίστηκε και στο γενικό μέρος, παρουσιάζει αυξητική τάση και είναι και μεγα
λύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη των περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε.-15, αλ
λά και το μέσο όρο όλων των χωρών της, και δείχνει την ενεργειακή αναποτε
λεσματικότητα της Ελλάδας (στρεβλώσεις στις παραγωγικές δομές, μη ορθο
λογική χρήση του πετρελαίου, κλπ.). 

3.2. Το μέγεθος και ο ρόλος της αγοράς του πετρελαίου 

Η σημασία του τομέα της αγοράς πετρελαίου και των προϊόντων του 
στην ελληνική οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη. Ο θεμελιώδης ρόλος του το
μέα διαπιστώνεται όχι μόνο από την άμεση συνεισφορά του (δημιουργία προϊό
ντος, απασχόλησης, αλλά και τις σημαντικές επιπτώσεις στον τιμάριθμο) αλλά 
κυρίως από την έμμεση συμβολή στην παραγωγική διαδικασία. 

Η άμεση επίδραση του τομέα των πετρελαιοειδών στην εγχώρια οικο
νομία μπορεί να μετρηθεί από το ποσοστό συμμετοχής του κύκλου εργασιών 
των μονάδων που απασχολούνται με την εγχώρια παραγωγή, τις εισαγωγές 
και τη διύλιση (Διυλιστήρια), την εμπορία των πετρελαϊκών προϊόντων και των 
προϊόντων της επεξεργασίας των προϊόντων του πετρελαίου (πετροχημικά), στη 
δημιουργία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), της απασχόλησης 
και των επενδύσεων του εν λόγω τομέα, στα αντίστοιχα μεγέθη του συνόλου 
της οικονομίας, αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν τα άλλα σημαντικά οικο
νομικά μεγέθη της αγοράς του πετρελαίου σε άλλα μακροοικονομικά μεγέθη 
της οικονομίας, όπως είναι το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών, οι επιπτώ
σεις των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου στον τιμάριθμο, και οι τυχόν 
επιβαρύνσεις που προκύπτουν στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από τυχόν 
καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (ο τομέας δεν έχει σημαντι
κό εγγυημένο ύψος ανεξόφλητων δανείων). 

Η εκτίμηση της έμμεσης ή ευρύτερης συνεισφοράς είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκη (χρειάζονται πίνακες εισροών και εκροών και δεν είναι αντικείμενο 
της παρούσας μελέτης), καθώς στον υπολογισμό εμπλέκονται περισσότεροι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Όμιλος Ελληνικών Πετρελαίων 

(σε εκατ. €) 

Ελληνικό ενεργειακό σύστημα: 
Αγορά πετρελαίου 

ή Έσοδο 

H) Έξοδα 

- Μισθοδοσία 

- Τόκοι 

- Λοιπά 

ΊΊΊ) Οικονομικό αποτέλεσμα (Mi) 

iv) Επενδύσεις 

ν) Αποπληρωμή χρεωλυσίων & 
εξ. πιστώσεων 

vi) Ακαθάριστος δανεισμός 

- Ανεξόφλητα υπόλοιπα 

- Ανεξόφλητα υπόλοιπα με εγγύηση 
Ελλ. Δημοσίου 

vii) Μέση ετήσια απασχόληση (Ατομα) 

viii) Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων 

% Επίπτωση στον τιμάριθμο 

ix) % Μετοχών που παραμένει στο Δημόσιο 

(Στρατηγικός Επενδυτής) 

1. Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(εκατ. €) 

2. Συνολικές Ακαθάριστες Επενδύσεις 
(εκατ. €) 

3. Συνολική απασχόληση (000 άτομα) 

Παραγόμενο Προϊόν (% ΑΕΠ) της αγοράς 
πετρελαίου (i/1) 

Συμμετοχή της απασχόλησης 
της αγοράς πετρελαίου στη συνολική 
απασχόληση της οικονομίας (ν»Ι3) 

Συμμετοχή των επενδύσεων της αγοράς, 
πετρελαίου στο σύνολο των Ακαθ. 
επενδύσεων της οικονομίας (ivl2) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Απολογιστικά 

5.560,5 

5.278,9 

752,9 

49,8 

5.076,2 

281,6 

407,5 

10,9 

28,5 

-

_ 

3.756 

26,8 

1,3 

48,8 

816,0 

121.679 

30.074 

4.002,5 

4,6% 

0,1% 

1,4% 

5.023,6 

4.939,4 

166,5 

44,4 

4.728,5 

84,2 

238,7 

5,1 

38,9 

-

_ 

3.734 

-4,8 

-0,3 

0,0 

0,0 

131.118 

31.277 

3.885,9 

3,8% 

0,1% 

0,8% 

4.757,3 

4.606,4 

175,9 

35,0 

4.395,5 

150,9 

472,8 

19,3 

ο,ο 
71,0 

0,0 

3.694 

-1,7 

-0,1 

141.477 

33.779 

3.924,8 

3,4% 

0,1% 

1,4% 

5.939,1 

5.654,9 

208,3 

37,2 

5.409,4 

284,2 

485,1 

11,2 

118,8 

184,0 

0,0 

3.675 

3,9 

0,2 

41,5 

326,0 

152.739 

39.762 

3.985,7 

3,9% 

0,1% 

1,2% 

6.866,9 

6.642,8 

238,1 

48,6 

6.356,1 

224,1 

250,9 

23,9 

0,0 

175,0 

0,0 

3.986 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

763.933 

42.453 

4.057,4 

4,2% 

0,1% 

0,6% 

Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Δ/νση ΔΕΚΟ, Επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα. 

-: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
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παράγοντες, αφού, όπως αναφέρθηκε, το αργό πετρέλαιο αλλά και τα προϊό

ντα του αποτελούν εισροές σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 η συμμετοχή του τομέα στο 

ΑΕΠ, μετρούμενη από το συνολικό κύκλο εργασιών του τομέα, σε σχέση με 

το συνολικό ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές, ξεπερνά το 4% την περίοδο 2000-2004. 

Εξάλλου ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον όμιλο της Ελ

ληνικής Εταιρείας Πετρελαίων Α.Ε (Όμιλος ΕΛΠΕ Α.Ε.) αντιπροσωπεύει το 0,1% 

περίπου της συνολικής απασχόλησης, για την περίοδο 2000-2004. Σημειώνε

ται ότι ο τομέας αυτός είναι εντάσεως κεφαλαίου και όχι εντάσεως εργασίας. 

Τέλος, η συμμετοχή των επενδύσεων του ομίλου της ΕΛΠΕ Α.Ε στο σύ

νολο των Ακαθάριστων Επενδύσεων της Οικονομίας ποικίλλει διαχρονικά (1,4% 

το 2000, 0,8% το 2001, 1,4% το 2002, 1,2% το 2003 και 0,6 % το 2004), και εξαρ

τάται κατά μεγάλο ποσοστό από τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις του υπάρχοντος 

εξοπλισμού και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδι

κασία. 

Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΕΛΠΕ Α.Ε., όπως προκύπτει από 

τον Πίνακα 3.2, ο όμιλος πετρελαίου μέχρι το τέλος του 2003 είχε διαθέσει 

συνολικά το 58,49% των μετοχών του μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) 

και είχε εισπράξει 1.146 εκατ. € (816 εκατ € το 2000 και 326 εκατ. € το 2003). 

Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 1999 είχε διαθέσει μέσω του Χ.Α. ποσοστό 

29,32% του μετοχικού της κεφαλαίου, και την περίοδο 2000-2003 διέθεσε ακό

μη ένα ποσοστό ύψους 29,18%, δηλαδή συνολικά έχει διατεθεί το 58,49% των 

μετοχών, τόσο σε ιδιώτες (51,21%) όσο και σε στρατηγικό επενδυτή (Pan Euro-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
(σε εκατ. €) 

Όμιλος ΕΛΠΕ 

Φεβρουάριος (ΕΛΠΕ II) 

ΕΛΠΕ-Ανταλλάξιμο ομολογιακό 

Μάιος (ΕΛΠΕ III) 

Σύνολο ΕΛΠΕ 

% 
Διάθεσης 

12,9 

9 

7,28 

29,18 

2000 

440 

376 

816 

2001 

0 

0 

0 

0 

2002 

0 

0 

0 

0 

2003 

0 

0 

326 

326 

2004 

0 

0 

0 

0 

% 
Μετοχών 

Δημοσίου 

57,78 

48,78 

41,5 

41,5 

Μέθοδος 

αποκρ/σης 

Δευτερ/νής 

διάθεση 

μέσω Χ.Α. 

Ανταλ/ξιμο 

ομολογ/κό 

Στρατηγικός 

επενδυτής 

Πηγή: ΥΠΟΙΟ, Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
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pean Holdings) 7,28%. Έτσι σήμερα το Δημόσιο διαθέτει μόνο το 41,5% των 

μετοχών της ΕΛΠΕ Α.Ε. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο δρομολογήθηκε 

η συγχώνευση των ΕΛΠΕ Α.Ε. με την PETROLA. 

3.3. Δομή και οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών-υδρογονανθράκων 

Η ανάπτυξη, ο έλεγχος και η οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοει

δών έχει ανατεθεί από την πολιτεία στον όμιλο της Ανώνυμης Ελληνικής Εται

ρείας Πετρελαίων ΕΛΠΕ Α.Ε. (πλήρης ανάπτυξη στο τμήμα 3.5 της παρούσας 

μελέτης) και διέπεται από το Ν.3054/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε από 

τους Ν.3335/2005 και 3419/2005. 

3.3.1. Δομή της αγοράς και θεσμικό πλαίσιο 

Στο Διάγραμμα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η δομή της αγοράς 

πετρελαίου στην Ελλάδα: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 

Δομή της αγοράς πετρελαίου στην Ελλάδα 

ΔΙΥΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

LU 

ί
α 
1_ 

< 
LU 

—1 

Ρ 

ρ ι 
i l 
a "ο 
EU è 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

» ΔΙΎΛΙΣΗς 

ΕΛΠΕ Α.Ε 

- »Ασπρόπυργος 

»θεσσαλονίκη 

»Πετρόλα Ελλάς 

Α Μ OTOR OIL 

> 

ι 

• 

r 

Συνεταιρισμοί 

ιιραι ηριω ν 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
*ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 

*BP/MOBIL 
»SHELL 
*AVIN 

Μεγάλοι Καταναλωτές 

»ΔΕΗ, 

»ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
»ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

• ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

* ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

* Αεροπορία 

' ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

* Πρατήρια 

»Πωλητές θέρμανσης 

Λ ϊ. 

Πηγή: ΕΛΠΕ Α.Ε. 

Η διάρθρωση της ελληνικής αγοράς των πετρελαιοειδών, όπως εμφα

νίζεται στο παραπάνω Διάγραμμα 3.1, είναι το αποτέλεσμα πολλών μεταβο

λών που έχουν σημειωθεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. 
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Μέχρι το 1981, έτος ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

το Δημόσιο είχε το αποκλειστικό δικαίωμα να εισάγει πετρελαιοειδή, τα οποία 

διέθετε στα Ελληνικά Διυλιστήρια για διύλιση έναντι καθορισμένης αμοιβής, 

ενώ οι εταιρείες εμπορίας υποχρεώνονταν να αγοράζουν τα προϊόντα για την 

εσωτερική αγορά από τα Ελληνικά Διυλιστήρια, βάσει συγκεκριμένων τιμών, 

και να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην ελληνική αγορά σε τιμές καθορισμέ

νες από το κράτος. 

Η λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών καθώς και η ασκούμενη πο

λιτική άλλαξε με το Ν.1571/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.2081/ 

1992, το Π.Δ 327/1992, το Ν.2269/1995, το Ν.2516/1997, και το Ν.3054/2002, 

όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3335/2005 και Ν.3419/2005. 

Με το Ν. 1571/1985 και με σειρά πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου 

παραχωρήθηκε σταδιακά, από 1/1/1986 έως 31/12/1989, στις εταιρείες πετρε

λαιοειδών το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή προϊόντων προ

ελεύσεως χωρών της Ε.Ε., για την κάλυψη των αναγκών της εσωτερικής αγο

ράς. Με τον ίδιο νόμο τέθηκε ως προϋπόθεση η τήρηση αποθεμάτων ασφά

λειας από τις εταιρείες εμπορίας για την κάλυψη αναγκών 90 ημερών, ανά

λογα με τις πωλήσεις τους στην εσωτερική αγορά. 

Η νομοθεσία όμως με περαιτέρω ρύθμιση επέτρεψε τη μετάθεση της 

υποχρέωσης αυτής από τις εταιρείες εμπορίας στα διυλιστήρια στην περίπτω

ση και στην έκταση που οι πρώτες θα προμηθεύονται από τα διυλιστήρια πε

τρελαιοειδή με συμβάσεις. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι η περαιτέρω ρύθ

μιση ήταν αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία και κατέθεσε τον Οκτώβριο 

1998 προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, διότι η νέα ρύθμιση νόθευε 

τον ανταγωνισμό και δεν αντιμετώπιζε τα σοβαρά προβλήματα νοθείας, λαθρε

μπορίας και φοροδιαφυγής (που ετήσια ξεπερνά το υψος των 250 δις δρχ. ή 

734 εκατ. €) που μαστίζουν τον κλάδο στην Ελλάδα. 

Το 2001 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η πρόσβαση τρίτων στους 

αποθηκευτικούς χώρους ήταν δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης απο

κλειστικής σύμβασης προμήθειας με τον κάτοχο αυτών και αυτό νόθευε τον 

ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριας παραγωγής πετρελαϊκών προϊόντων και απευ

θείας εισαγωγών, οι οποίες μπορούσαν να παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρ

φωση των τιμών στην ελληνική αγορά. 

Έτσι η πολιτεία οδηγήθηκε στην έκδοση του Ν.3054/2002, με τον οποίο 

η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας επιβάλλεται σε όσους εισάγουν 
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πετρέλαιο προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά, στα διυλιστήρια και στους 

μεγάλους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό καθιερώνεται ελεύθερη και διαφα

νής πρόσβαση τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξάρτητα από την ύ

παρξη ή όχι σύμβασης προμήθειας με τον κάτοχο των αποθηκευτικών χώρων. 

Ο νόμος όμως αυτός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προαναφερό

μενα προβλήματα, υπό την προϋπόθεση έκδοσης του μεγάλου αριθμού (37) 

των προβλεπόμενων από το νόμο κανονιστικών πράξεων, οι οποίες παρέχουν 

τους αναλυτικούς κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς και οριοθετούν το πε

δίο δραστηριότητας των συμμετεχόντων σε αυτή. Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί 

μόνο το πρώτο μέρος του κανονισμού τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας (ΦΕΚ/ 

Β/710/04.06.2003), ενώ το δεύτερο μέρος του κανονισμού έχει ήδη υποβληθεί 

στο ΥΠ ΑΝ, και αναμένεται η έγκριση και έκδοση του. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μόνο άρθρο που διατηρήθηκε από το 

Ν.1571/1985 είναι το άρθρο 11, που αφορά τη διαμόρφωση των τιμών των πε

τρελαιοειδών (Ν.2093/1992). 

3.3.2. Οργάνωση και λειτουργία της αγοράς 

Η ελληνική αγορά πετρελαίου και των προϊόντων του (βενζίνης, ντίζελ, 

μαζούτ, υγραερίου, κλπ.) αποτελείται: 

>· από τα τέσσερα διυλιστήρια της χώρας 

• το διυλιστήριο Ασπροπύργου (πρώην ΕΛΔΑ) 

• το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης (πρώην ΕΚΟ) 

• το διυλιστήριο Κορίνθου (Motor oil) 

• το διυλιστήριο Ελευσίνας (Petrola Hellas), 

>- από έναν αριθμό 50 περίπου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

εμπορία των πετρελαιοειδών, 

>- και ένα μεγάλο αριθμό παραγγελιοδόχων μεταπωλητών και πρατηρίων 

διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 

Εξάλλου τα προϊόντα της εγχώριας αγοράς πετρελαίου κατατάσσονται 

στις εξής κατηγορίες: 

>· Αργό πετρέλαιο και άλλες μορφές υδρογονανθράκων. 

>• Βενζίνες που προέρχονται από απόσταξη του αργού πετρελαίου σε διά

φορες θερμοκρασίες (super, αμόλυβδη, αεροσκαφών, αεροπορικά καύσι

μα, κλπ.). 

>• Πετρέλαια (κίνησης-ντίζελ και θέρμανσης). 

>• Μαζούτ. 
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>^ Άσφαλτος. 

>• Υγραέρια. 

3.4. Παραγωγική διαδικασία 

Για την παραγωγή των υδρογονανθράκων ακολουθούνται οι εξής 

διαδικασίες: 

• Διαδικασία εγχώριας παραγωγής και προμήθειας αργού πετρελαίου. 

• Διαδικασία διύλισης και παραγωγής των τελικών μορφών των πετρε

λαϊκών προϊόντων. 

• Διαδικασία εμπορίας των προϊόντων διύλισης. 

3.4.1. Διαδικασία εγχώριας παραγωγής και προμήθειας αργού πετρελαίου 

Η συνολική προσφορά πετρελαίου αποτελείται από την εγχώρια παρα

γωγή και το σύνολο των εισαγωγών, όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 3.3. Ση

μειώνεται ότι η ποσότητα της εγχώριας παραγωγής είναι σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο, ειδικότερα τα τελευταία έτη, λόγω εξάντλησης των ελληνικών πετρε

λαϊκών αποθεμάτων του κοιτάσματος Πρίνου-Καβάλας, και έτσι η Ελλάδα 

αναγκάζεται να εισάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, με αποτέλεσμα ο 

συντελεστής πετρελαϊκής εξάρτησης να είναι ένας από τους υψηλότερους 

των χωρών της Ε. Ε.-15. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Εισαγωγές αργού πετρελαίου 

(σε χιλ. ΜΤ) 

Εισαγωγές 

Εγχώρια παραγωγή 

Σύνολο 

1985 

11.270 

1.250 

12.520 

1990 

14.540 

773 

15.313 

1995 

15.330 

440 

15.770 

1999 

15.940 

20 

15.960 

2000 

19.370 

260 

19.630 

2001 

18.827 

180 

19.007 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001. 

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου, τόσο των διυλιστηρίων στην Ελλάδα 

όσο και του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ (θυγατρική των ΕΛΠΕ στα Σκόπια), συντο

νίζονται από τα κεντρικά γραφεία του ομίλου στην Αθήνα. 

Σημειώνεται ότι οι κυριότερες χώρες από τις οποίες η Ελλάδα εισάγει 

πετρέλαιο είναι η πρώην Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαου

δική Αραβία και οι χώρες του ΟΟΣΑ, όπως παρουσιάζει και ο Πίνακας 3.4. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Περιοχές προέλευσης αργού πετρελαίου 

Περιοχή/χώρα 

Σύνολο ΟΟΣΑ 

Πρώην Σοβ. Ένωση 

Ιράν 

Ιράκ 

Σαουδική Αραβία 

Λιβύη 

Άλλες 

Σύνολο 

1985 

5,5% 

17,4% 

2,2% 

12,8% 

24,4% 

19,8% 

17,9% 

100,0% 

1990 

4,2% 

7,1% 

30,3% 

10,1% 

20,9% 

14,9% 

12,5% 

100,0% 

1995 

8,3% 

16,5% 

31,4% 

0,0% 

20,9% 

7,8% 

15,1% 

100,0% 

1999 

6,1% 

14,5% 

32,5% 

6,7% 

26,5% 

7,0% 

6,7% 

100,0% 

2000 

5,6% 

25,9% 

26,4% 

7,8% 

25,1% 

6,1% 

3,1% 

100,0% 

2001 

4,5% 

33,6% 

22,7% 

6,2% 

24,5% 

6,2% 

2,3% 

100,0% 

Πηγή: IEA/OECD, Oil, Gas, Coal, and Electricity Statistics, series, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

Από τον πίνακα προκύπτει ότι: 
• Υπάρχει μια σημαντική αύξηση των εισαγωγών αργού πετρελαίου από 

την πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ιράν, με αντίστοιχη μείωση από τις 
χώρες της Λιβύης και του Ιράκ. 

• Έτσι, ενώ το 1985 οι εισαγωγές από την πρώην Σοβιετική Ένωση αντι
προσώπευαν το 17,4% των συνολικών εισαγωγών, το αντίστοιχο ποσο
στό για το 2001 ήταν σχεδόν διπλάσιο (33,6%). 

• Επίσης, ενώ οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν το 1985 ήταν 
μόνο το 2,2% του συνόλου, το 2001 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 
22,7%. 

• Αντίθετα, οι εισαγωγές από τη Λιβύη και το Ιράκ μειώθηκαν δραματικά 
ανάμεσα στο 1985 (από 19,8%-Λιβύη, και 12,8%-Ιράκ ) και το 2001 (σε 
6,2% τόσο για τη Λιβύη όσο και για το Ιράκ). 

• Τέλος, σημειώνεται ότι καθ'όλη την εξεταζόμενη περίοδο 1985-2001 οι 
προμήθειες πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία ήταν σημαντικά υψη
λές και αντιπροσώπευαν περίπου το 25%. Σταθερές ήταν επίσης οι 
εισαγωγές από τις χώρες του ΟΟΣΑ (γύρω στο 5-6%). 
Τονίζεται πάντως ότι, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του Πίνακα 

3.5, η εισαγωγική εξάρτηση της Ελλάδας από το πετρέλαιο είναι περίπου 
98,5% (ενώ για όλα τα καύσιμα είναι 65%), όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε.-15 
είναι μόνο 77,0% (ενώ για όλα τα καύσιμα είναι 50,1%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Εισαγωγική εξάρτηση για το 2001 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 

Όλα τα καύσιμα 

65,0 

87,2 

74,3 

82,1 

61,4 

50,0 

35,9 

-8,9 

64,7 

-27,2 

90,0 

34,1 

55,9 

97,9 

80,1 

50,1 

Πετρέλαιο 

98,5 

102,7 

98,3 

94,0 

97,4 

98,3 

100,0 

-43,5 

88,9 

-66,8 

102,9 

94,8 

107,1 

98,8 

100,8 

77,0 

Πηγή: European Union, Energy and Transport Figures, 2003. 

Σημείωση: 1. Εισαγωγική εξάρτηση = καθαρές εισαγωγές/συνολική κατανάλωση. 

2. Οι αρνητικοί αριθμοί σημαίνουν ότι η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας. 

3. Τιμές πάνω από 100% σημαίνουν ότι οι χώρες δημιουργούν αποθέματα. 

3.4.2. Διύλιση αργού πετρελαίου 

Η συνολική δυναμικότητα διύλισης των ελληνικών διυλιστηρίων ανέρ

χεται στα 22 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου. Τα δύο διυλιστήρια της ΕΛΠΕ 

Α.Ε. στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη καλύπτουν σχεδόν το 52% της 

συνολικής δυναμικότητας, ενώ τα διυλιστήρια της ΠΕΤΡΟΛΑ και της Motor Oil 

καλύπτουν το υπόλοιπο. Με εξαίρεση το διυλιστήριο της ΕΛΠΕ Α.Ε. στη 

Θεσσαλονίκη, όλες οι υπόλοιπες μονάδες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 

του λεκανοπεδίου της Αττικής. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μονάδων 

αυτών παρατίθενται στον Πίνακα 3.6 που ακολουθεί. 

Η διύλιση του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται από το σύνολο των 

κατωτέρω διυλιστηρίων και υπερκαλύπτει εποχικά τις ανάγκες της ελληνικής 

αγοράς σε ορισμένα προϊόντα (όπως βενζίνη), οπότε πραγματοποιούνται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 

Διυλιστήρια στην Ελλάδα 

Εταιρεία 

1. ΕΛΠΕ Α.Ε. (Δημόσιο) 

- αυλιστήριο Ασπροπύργου (ΕΑΔΑ) 

- ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ 

- αυλιστήριο ΘεσΙνίκης (ESSO-EKO) 

2. Διυλιστήριο Αγίων Θεοδώρων 
(Motor Oil) (Ιδιωτικό) 

Σύνολο 

Γεωγραφική 
θέση 

Ασπρόπυργος 

Ελευσίνα 

Θεσ/νίκη 

Άγιοι Θεόδωροι 

Έτος 
κατασκευής 

1958 

1972 

1966 

1972 

Τύπος 
διυλιστηρίου 

Σύνθετο 

Απλό, με παραγωγή 
βενζινών 

Σύνθετο 

Απλό, με παραγωγή 
βενζινών 

Ονομαστική 
δυναμικότητα 

διύλισης 
(σε εκατ. τόνους 

/ έτος) 

8,0 

5,0 

3,5 

5,5 

21,9 

Πηγή: ΥΠ AN, Refining Capacity data, ΕΛΠΕ Α. E. 

εξαγωγές έτοιμων προϊόντων ή υπολείπεται της ζήτησης π.χ. σε ντίζελ, οπότε 

πραγματοποιούνται εισαγωγές ανάλογων προϊόντων. 

Η ταυτότητα του δημόσιου τομέα διύλισης παρουσιάζεται στον Πίνακα 

3.7 απ' όπου προκύπτει ότι ο τομέας αυτός συνεισφέρει το 75,2% στο λει-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 

Όμιλος πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ Α.Ε.) 

Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα 

Ι. Διύλιση 75,20% 

Κύρια χαρακτηριστικά 

1. Είναι η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου 

2. Απασχολεί τέσσερα (4) Διυλιστήρια 

- Ασπρόπυργος 

- Ελευσίνα 

- θεσσαλονίκη 

- Σκόπια 

3 Εργαζόμενοι 

- στην Ελλάδα 2.700 

- στο Εξωτερικό 1.017 

4. Κάλυψη 80% των αναγκών της Ελλάδας 
και σχεδόν το 100% της ΠΓΔΜ. 

5. Συμμετοχή κατά 50% στον αγωγό Ασπροπύργου-Νέου Αεροδρομίου 

6. Απορρόφηση της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Πηγή: ΕΛΠΕ Α.Ε. 
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τουργικό αποτέλεσμα του ομίλου της ΕΛΠΕ Α.Ε. το 2003, ενώ φαίνεται ότι τα 

προϊόντα διύλισης καλύπτουν το 80% των αναγκών της εγχώριας αγοράς και 

το 100% της αγοράς των Σκοπίων (η ΕΛ.ΠΕ.Τ. Βαλκανική Α.Ε. θυγατρική εται

ρεία των ΕΛΠΕ Α.Ε., διαθέτει και λειτουργεί το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια 

με ετήσια δυναμικότητα 2,5 εκατ. τόνων). 

Σημειώνεται ότι στην ΕΛΠΕ Α.Ε. έχουν υπαχθεί όλα τα διυλιστήρια εκτός 

εκείνου της Κορίνθου (Motor Oil). 

Σημειώνεται επίσης ότι, όπως και το Διάγραμμα 3.2 παρουσιάζει, στη φά

ση της διύλισης του αργού πετρελαίου (2002), η ΕΛΠΕ Α.Ε. (μαζί με την ΠΕ

ΤΡΟΛΑ), κατέχει δεσπόζουσα θέση (80%) στην αγορά των περισσοτέρων προϊό

ντων διύλισης, ενώ ο ιδιωτικός τομέας (MOTOR OIL) κατέχει το υπόλοιπο 20%. 

Σημειώνεται, τέλος ότι στις εταιρείες διύλισης δεν υπάρχει ανταγωνι

σμός δεδομένου ότι οι ποσότητες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά είναι 

σχεδόν σταθερές κάθε χρόνο την τελευταία οκταετία και οι τιμές στην πόρτα 

του διυλιστηρίου (ex refinery) είναι πρακτικά οι ίδιες. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 

Ποσοστιαία συμμετοχή όλων των διυλιστηρίων στην παραγωγή 

των πετρελαϊκών προϊόντων στην Ελλάδα, το 2002 

Άσφαλτος 

Μαζούτ 

Ντίζελ 

Καύσιμα 
αεροσκαφών^ 

Βενζίνες 

Νάφθα 

Υγραέρια 

• MOTOR OIL 

DΠΕΤΡΟΛΑ 

• ΕΛΠΕ 

Υγραέρια 

20% 

4% 

76% 

Νάφθα 

8% 

88% 

4% 

Βενζίνες 

0% 

39% 

6 1 % 

Καύσιμα 
αεροσκαφών 

28% 

30% 

42% 

Ντίζελ 

23% 

17% 

60% 

Μαζούτ 

24% 

33% 

43% 

Άσφαλτος 

37% 

0% 

63% 

Ι ΕΛΠΕ DΠΕΤΡΟΛΑ «MOTOR OIL 
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3.5 Εμπορία και θεσμικό πλαίσιο 

Η αγορά στην Ελλάδα καλύπτεται από τις εταιρείες εμπορίας πετρε

λαιοειδών (35 εταιρείες για πετρελαϊκά προϊόντα και 14 για υγραέρια), οι 

οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές ή/και προμηθεύονται προϊόντα από τα 

διυλιστήρια ή απευθείας από άλλες εταιρείες εμπορίας. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα σε συνεταιρισμούς πρατηρίων να προμηθεύονται πετρελαιοειδή 

από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγές και να τροφοδοτούν με προϊόντα τα 

πρατήρια μέλη τους. 

Τον Οκτώβριο του 2002 εκδόθηκε ο Ν.3054/2002 που ρυθμίζει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο για την εμπορία πετρελαιοειδών. 

Δεν υπάρχει νομοθετική διάκριση της αγοράς, εκτός από τη διάκριση που 

γίνεται κατά τη χορήγηση άδειας εμπορίας σε αφορολόγητα ή μη προϊόντα. 

Επίσης δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες εμπορίας να ιδρύουν 

πρατήρια. 

Η αγορά πετρελαίου διακρίνεται σε «εσωτερική» ή «εγχώρια» και «διε

θνή» ή «εξωτερική» αγορά. 

3.5.1. Εσωτερική αγορά 

Η εσωτερική αγορά αναφέρεται στις πωλήσεις (ζήτηση) προϊόντων 

που καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά. 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ Α.Ε., πέραν της διάθεσης καυσίμων από τα διυλιστή

ρια προς εμπορικές εταιρείες, δραστηριοποιείται και στην εμπορία πετρε

λαιοειδών (λιανικό επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Στην Ελ

λάδα η εμπορία ασκείται μέσα από τη θυγατρική εταιρεία ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε., 

με τρία εμπορικά σήματα: ΕΚΟ, ΕΛΔΑ και ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ (η συγχώνευση-

απορρόφηση των εγκαταστάσεων και των πρατηρίων της Γ. Μαμιδάκης ΑΕΕ 

από την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ έγινε το 2001). 

Η εμπορία του ομίλου διαθέτει στην εγχώρια αγορά εκτεταμένο δίκτυο 

πρατηρίων βενζίνης (περίπου 1.371 πρατήρια σε σύνολο περίπου 7.984), 14 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 25 σταθμούς ανεφο

διασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, τέσσερα εμφια-

λωτήρια υγραερίου και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. 

Οι πωλήσεις ελέγχονται μέσα από τα κεντρικά και εννέα περιφερειακά 

γραφεία πωλήσεων και καλύπτουν όλο το εύρος διυλισμένων προϊόντων, τόσο 

στην εσωτερική, δασμολογημένη αγορά, όσο και στην αγορά transit αερο

πορικών και ναυτιλιακών καυσίμων. 
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Οι κυριότερες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που δραστηριοποιού
νται στην ελληνική αγορά είναι: 

• η ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, 

• οι εταιρείες BP Hellas με 1.397 πρατήρια (η οποία απορρόφησε τις εγκα
ταστάσεις και τα πρατήρια της MOBIL Hellas το 1998), 

• η Shell, με 858 πρατήρια (η οποία απορρόφησε τα πρατήρια της TE
XACO το 2000), 

• οι εταιρείες της MOTOR OIL: 
- AVI Ν με 577 πρατήρια, 
- και CYCLON (συγχώνευση με την TOTAL το 1999) με 137 πρατήρια. 
Στην εσωτερική αγορά δραστηριοποιούνται συνολικά περί τις 35 εται

ρείες εμπορίας με συνολικό αριθμό πρατηρίων 7.984 (με βάση απογραφή του 
ΥΠΑΝ), των οποίων ο μέσος ετήσιος όρος πωλήσεων είναι της τάξεως των 700 
m3. Σε κάθε δε πρατήριο αναλογούν περίπου 1.420 κάτοικοι και 261 αυτοκί
νητα, όταν στη Δανία αντιστοιχούν 2.384 κάτοικοι και 569 αυτοκίνητα, ενώ στη 
Γερμανία οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι 5.357 κάτοικοι και 1.986 αυτοκίνητα. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από 2.000 περίπου μεταπωλητές, 
με ή χωρίς εγκαταστάσεις, ενώ οι ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, οι πολυεθνικές εταιρείες και 
ορισμένες από τις λοιπές εταιρείες λειτουργούν και στη διεθνή αγορά. 

Το 2002 όλες οι εταιρείες εμπορίας προμήθευσαν περίπου 15.700 kt 
πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. Το μερίδιο αγοράς των ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 

Όμιλος πετρελαιοειδών (ΕΛΠΕ Α.Ε.) 

Συμμετοχή στο λειτουργικό αποτέλεσμα 

II. Εμπορία πετρελαιοειδών 20,20% 

Κύρια χαρακτηριστικά 

1. Η μόνη εγχώρια εταιρεία διύλισης η οποία έχει 
τόσο εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας: 

- Γεωργία 
- Κύπρος 
- Αλβανία 
-ΠΓΔΜ 
- Σερβία-Μαυροβούνιο 
- Βουλγαρία 

2. Εργαζόμενοι 
- στην Ελλάδα 724 
- στο Εξωτερικό 901 

3. Πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά με μερίδιο 
περί το 23,7% το 2003 

Πηγή: ΕΛΠΕ Α.Ε. 
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BP/Mobil και Shell/TEXACO ανέρχεται στο 51,6%, ενώ το υπόλοιπο μέρος της 

αγοράς καλύπτεται από μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες. 

Η ταυτότητα του τομέα εμπορίας της ΕΛΠΕ Α.Ε. παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3.8. Ο τομέας αυτός συμμετείχε στον όμιλο με ποσοστό 23,7% κατά 

το 2003, ενώ η συνεισφορά του στο λειτουργικό αποτέλεσμα του ίδιου έτους 

ήταν της τάξεως του 20,2%. Σημειώνεται ότι ο τομέας εμπορίας της ΕΛΠΕ 

έχει εκτεταμένο δίκτυο και σε χώρες του εξωτερικού, όπως είναι η ΠΓΔΜ, η 

Βουλγαρία και η Κύπρος. 

Σχετικά με τις πωλήσεις (ζήτηση) πετρελαιοειδών που πραγματοποίη

σαν οι εταιρείες εμπορίας στην ελληνική αγορά κατά την περίοδο 1985-2001, 

αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3.9 και το Διάγραμμα 3.3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 

Ζήτηση πετρελαιοειδών 
(000 Mt) 

Τελική ζήτηση 

Υγραέρια 

Βενζίνες 

Ντίζελ 

Μαζούτ 

Καύσιμα αεροσκαφών 

Άσφαλτος 

Σύνολο ζήτησης 

1985 

205 

1.897 

3.601 

1.375 

1.185 

27 

8.290 

1990 

272 

2.553 

4.456 

1.398 

1.267 

145 

10.091 

1995 

425 

2.938 

4.782 

1.190 

1.215 

303 

10.853 

1998 

520 

3.320 

5.910 

1.430 

1.200 

346 

12.726 

1999 

470 

3.380 

5.890 

1.330 

1.280 

352 

12.702 

2000 

440 

3.450 

6.010 

1.090 

1.320 

410 

12.720 

2001 

402 

3.377 

6.261 

2.242 

1.185 

413 

13.880 

ΜΕΡΜ 
1985-2001 

4,3% 

3,7% 

3,5% 

3,2% 

0,0% 

18,5% 

3,3% 

Πηγή: ΕΛΠΕ Α.Ε., Ετήσιοι Απολογισμοί. 

Από τον Πίνακα 3.9 συμπεραίνεται ότι ο όγκος των πωλήσεων πετρε

λαιοειδών κατά την περίοδο 1985-2001 παρουσίασε αξιόλογη αύξηση και 

αυτό οφείλεται: 

• Στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

• Στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

• Στην αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων (ετήσια αύξηση τα τε

λευταία χρόνια 2% περίπου). 

• Στην αδικαιολόγητη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου 

θέρμανσης (στον παραπάνω πίνακα το πετρέλαιο θέρμανσης περιλαμ

βάνεται στην κατηγορία ντίζελ και αντιπροσωπεύει περίπου το 55% 

της κατηγορίας αυτής). 
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Σημειώνεται, όπως έχει τονιστεί και σε άλλα σημεία της μελέτης, ότι ο 
κλάδος των μεταφορών είναι ο φορέας με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανά
λωση (και τη σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε ρύπους, με αποτέλε
σμα να υπονομεύεται κάθε προσπάθεια ανταγωνιστικότητας και περιβαλλοντι
κής αναβάθμισης της Ελλάδας και άρα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο). Η αυξημένη ζήτηση του καλύπτεται 
κατά 70% από τα υφιστάμενα πρατήρια, ενώ το υπόλοιπο 30% καλύπτεται είτε 
με απευθείας παραδόσεις των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας πε
τρελαιοειδών σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. αστικές συγκοινωνίες, 
ΔΕΗ, ένοπλες δυνάμεις, εταιρείες μεταφορών, κλπ.) είτε από τα κυκλώματα της 
παράνομης διακίνησης, με τις γνωστές συνέπειες της δασμοφοροδιαφυγής (η 
απώλεια σε δασμούς υπολογίζεται στα 1,5 δις € ετησίως) και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού (είναι επιτακτικό να υιοθετηθεί σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 
σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή στα σημεία φόρτωσης, στα 
δρομολόγια είτε διεξάγονται με βυτιοφόρο είτε με σλεπια, στις δεξαμενές κλπ.). 

Εξάλλου η ζήτηση πετρελαίου (σε Mtoe ή ΜΤΙΠ) κατά κλάδο παραγω
γικής δραστηριότητας εμφανίζεται στον Πίνακα 3.10 και το Διάγραμμα 3.4. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 
Ζήτηση πετρελαιοειδών 

7.000 ι 1 

0~» φ— -1 ( ( 1 f 1 , 

1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 

Έτη 

Υγραέρια —•- Βενζίνες Ντίζελ —*~ Μαζούτ —*— Καύσιμα αεροσκαφών #- Άσφαλτος 
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Σημειώνεται επίσης ότι ο τομέας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση πετρε
λαίου και των προϊόντων του εξακολουθεί να είναι ο τομέας των μεταφορών (οδι
κές μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές, ναυσιπλοΐα), ο οποίος απορρόφησε το 
37,16% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 53,4% της κατανάλωσης 
πετρελαίου το 2003, έναντι αντίστοιχων ποσοστών 29,1% και 37,5% το 1973. 

Ο τομέας της βιομηχανίας παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση στην κα
τανάλωση πετρελαίου τα τελευταία χρόνια (το 23,63% της συνολικής κατα
νάλωσης ενέργειας και το 17,2% της κατανάλωσης πετρελαίου το 2003, ένα
ντι αντίστοιχων ποσοστών 37,7% και 33,4% το 1973) που αποδίδεται σε δύο 
λόγους: πρώτον, στην υστέρηση του ρυθμού μεγέθυνσης του τομέα, συγκρι
τικά με άλλους τομείς και, δεύτερον, στην παρατεταμένη αναδιάρθρωση του 
τομέα υπέρ των δραστηριοτήτων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και μικρό
τερη κατανάλωση ενέργειας, ανά μονάδα προϊόντος, σε συνδυασμό με τις τε
χνολογικές αλλαγές (διείσδυση φυσικού αερίου) στην παραγωγική διαδικασία. 

Η κατανάλωση στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, τουρισμός, νοικοκυριά) 
της οικονομίας αυξάνεται με σχετικά επιταχυνόμενο ρυθμό (ενώ το ποσοστό 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 
Τελική κατανάλωση πετρελαίου κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

1. Συνολική ενέργεια 

προς διάθεοη (TFC) 

Πετρέλαιο 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,2 

7,15 

% 
Συμμε

τοχή 

100,0% 

700,0% 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

15,0 

10,75 

% 
Συμμε

τοχή 

100,0% 

100,0% 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

19,0 

13,33 

% 
Συμμε

τοχή 

100,0% 

700,0% 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

19,5 

13,46 

% 
Συμμε

τοχή 

100,0% 

700,0% 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

20,1 

13,93 

% 
Συμμε

τοχή 

700,0% 

100,0% 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

20,5 

14,30 

% 
Συμμε

τοχή 

100,0% 

100,0% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

21,6 

15,25 

% 
Συμμε

τοχή 

700,0% 

700,0% 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Α Βιομηχανία 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από πετρέλαιο 

3,48 

2,39 

37,79% 

33,4% 

4,62 

2,18 

30,80% 

20,3% 

4,76 

2,37 

25,05% 

17,8% 

5,20 

2,57 

26,67% 

19,1% 

5,16 

2,52 

25,67% 

18,1% 

5,16 

2,63 

25,20% 

18,4% 

5,1 

2,63 

23,63% 

17,2% 

S. Μεταφορές 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από πετρέλαιο 

2,7 

2,68 

29,32% 

37,5% 

5,95 

5,94 

39,67% 

55,3% 

7,91 

7,6 

41,63% 

57,0% 

7,34 

7,33 

37,64% 

54,5% 

7,59 

7,56 

37,76% 

54,3% 

7,68 

7,65 

37,50% 

53,5% 

8,02 

7,99 

37,16% 

52,4% 

Γ. Μοι τομείς 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από πετρέλαιο 

3,03 

2,08 

32,90% 

29,1% 

4,46 

2,63 

29,73% 

24,5% 

6,59 

3,36 

34,68% 

25,2% 

6,96 

3,56 

35,69% 

26,4% 

7,33 

3,83 

36,47% 

27,5% 

7,64 

4,02 

37,30% 

28,1% 

8,46 

4,63 

39,20% 

30,4% 

Πηγή: Energy Balances of OECD Countries 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003 και Πίνακας 1.11 του Κε
φαλαίου 1. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4 

Τελική κατανάλωση πετρελαίου κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

1973 1990 1999 2000 2001 2002 2003 

Έτη 

του τομέα στη συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε από 32,9% το 1973 

σε 39,2% το 2003, τα αντίστοιχα ποσοστά σε κατανάλωση μόνο πετρελαίου 

ήταν 29,1% και 30,4%), ως αποτέλεσμα της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και 

των ανέσεων που επιζητούν τα νοικοκυριά, αλλά και των ασυνήθιστων καιρικών 

συνθηκών. 

Όσον αφορά τις προβλέψεις για τη ζήτηση πετρελαιοειδών στην Ελ

λάδα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) και το ΙΟΒΕ σε μελέτη του (ΙΟΒΕ, 

Μονάδα Βιομηχανικής Οργάνωσης: Η αγορά πετρελαίου, ερευνητής Φ. Καλαν-

τζής) τονίζει ότι το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να κατέχει μεγάλο μερίδιο 

της συνολικής ενεργειακής ζήτησης, αυξάνοντας σταθερά με μέσο ετήσιο ρυθ

μό της τάξεως 4,3% μέχρι το 2010, ενώ δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση στη διάρ

θρωση της ζήτησης, όσον αφορά τους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας. 

3.5.2. Διεθνής αγορά για ελληνικά προϊόντα πετρελαίου 

Η διεθνής ή εξωτερική αγορά περιλαμβάνει τις πωλήσεις καυσίμων για 

την αεροπορία και τη ναυσιπλοΐα (ποντοπόρος και ακτοπλοία) (ο ανταγωνι

σμός εδώ είναι πλήρης και έντονος), καθώς και τις ποσότητες εξαγωγών στη 

διεθνή αγορά. 

• Βιομηχανία 

1 Μεταφορές 

D Άλλοι τομείς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 

Εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων 
(000 Mt) 

Προϊόντα 

Αεροπορικά καύσιμα 

Ντίζελ ναυτιλίας 

Μαζούτ ναυτιλίας 

Σύνολο εξαγωγών 

1995 

976 

1.244 

2.878 

5.098 

1996 

951 

1.004 

2.644 

4.599 

1997 

919 

1.028 

2.730 

4.677 

1998 

933 

1.102 

3.252 

5.287 

1999 

1.026 

871 

2.736 

4.633 

2000 

1.077 

854 

3.018 

4.949 

2001 

974 

957 

3.268 

5.199 

2002 

882 

880 

2.907 

4.669 

Πηγή: ΕΛΠΕ Α.Ε., Ετήσιοι Απολογισμοί. 

Ο Πίνακας 3.11 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε 

Mt, των οποίων όμως ο όγκος φαίνεται να παραμένει σε ένα σταθερό περίπου 

ύψος των 5000 Mt ετησίως. 

Σημειώνεται ότι οι σπουδαιότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών 

είναι οι ΗΠΑ (20%), η ΠΓΔΜ (9%) η Ισπανία (6%), η Γαλλία (5%), ο Λίβανος 

(5%), άλλες (55%). 

3.5.3 Μερίδιο της αγοράς από τις διάφορες εταιρείες εμπορίας 

Στον Πίνακα 3.11α παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς που κατέχουν οι 

μεγαλύτερες εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα, όπως αυτά είχαν στις 31/12/2001, τόσο στην εσωτερική όσο και στη 

διεθνή αγορά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11α 

Μερίδια αγοράς το 2001 (%) 

Εταιρείες 

Όμιλος ΕΛΠΕ 

BP/Mobil 

Shell 

Avinoil 

Jetoil/MamidOil 

ΕΛΙΝΟΪΛ 

Λοιπές 

Εσωτερική 

18,5 

17,7 

15,4 

9,50 

8,20 

5,1 

25,6 

Διεθνής 

34,1 

13,9 

12,4 

0 

0 

0 

39,6 

Πηγή: ΥΠΑΝ, ΕΛΠΕ.Α.Ε., Εταιρείες Εμπορίας. 

3.6. Ανταγωνισμός στην αγορά πετρελαιοειδών 

Η φύση και η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά των πετρελαιοει

δών εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 
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> Την ύπαρξη υποκατάστατων 

Ο ανταγωνισμός μπορεί να προέλθει από τα άλλα ενεργειακά προϊόντα 

(φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, λιγνίτη, άνθρακα, κλπ.). Δεδομένου όμως 

ότι η τιμή του πετρελαίου συμπαρασύρει και τις τιμές των άλλων ενεργειακών 

προϊόντων, ο κίνδυνος σοβαρού ανταγωνισμού είναι μηδαμινός. 

> Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά 

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά των πετρελαιοειδών (πολυεθνι

κές ή ελληνικές εταιρείες) είναι πολύ μικρή, κυρίως στον τομέα της διύλισης και 

επομένως η δομή της αγοράς φαίνεται απίθανο να αλλάξει στο εγγύς μέλλον. 

> Τη διαπραγματευτική δύναμη πελατών και προμηθευτών 

Δεδομένου ότι οι καταναλωτές διαθέτουν μικρό βαθμό ευαισθησίας στις 

μεταβολές της τιμής των προϊόντων πετρελαίου, λόγω του μεγάλου βαθμού 

συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, αλλά και του ότι οι τιμές προσδιορίζονται χρη-

ματιστηριακώς, η διαπραγματευτική τους δύναμη είναι πολύ μικρή. Αντίθετα, οι 

προμηθευτές (κυρίως οι εταιρείες διύλισης) που είναι λίγες στον αριθμό μπορούν 

να επηρεάσουν κάπως τις τιμές και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές τάσεις. 

> Το βαθμό συγκέντρωσης (μερίδιο της αγοράς) και μεγέθυνσης της 

αγοράς του πετρελαίου 

Όπως είναι γνωστό, στην αγορά δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

διύλισης του αργού πετρελαίου και εμπορίας των πετρελαϊκών προϊόντων. Κά

θε ξεχωριστός τομέας της αγοράς διαθέτει και ένα μερίδιο στη αγορά, όπως 

παρουσιάζει ο προηγούμενος πίνακας. 

Σημειώνεται ότι στις εταιρείες εμπορίας ο ανταγωνισμός θεωρείται ικα

νοποιητικός και εστιάζεται στο πεδίο της τιμής, αλλά και στη διαφήμιση και προώ

θηση της φήμης της κάθε εταιρείας. Οι εταιρίες ανταγωνίζονται απευθείας με

ταξύ τους στην εσωτερική αγορά καυσίμων (βιομηχανίες, μεγάλοι πελάτες, κ.ά.). 

Στον ανταγωνισμό μετέχουν και οι πρατηριούχοι κάθε εταιρείας. 

Σημειώνεται επίσης ότι τα υποκατάστατα δεν προκαλούν ισχυρές αντα

γωνιστικές πιέσεις αλλά ούτε η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 

Μια από τις ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου είναι η αδυναμία των 

πρατηρίων διανομής να προμηθεύονται απευθείας τα προϊόντα πο^Γδιαθέτουν 

στον καταναλωτή και να προσδιορίζουν έτσι χαμηλότερες τιμές. 

3.7. Τιμολόγηση των καυσίμων 

Μελετώντας την τιμολόγηση των καυσίμων (προϊόντων πετρελαιοειδών 

και αργού πετρελαίου) διακρίνουμε τις διεθνείς τιμές (κυρίως του αργού πε

τρελαίου) και τις εγχώριες τιμές (κυρίως των πετρελαϊκών προϊόντων). 
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3.7.1. Διεθνείς τιμές πετρελαίου 

Όπως τονίστηκε και στο γενικό μέρος του παρόντος κεφαλαίου, οι 
διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου (του αργού Brent που παράγεται στη Βό
ρεια Θάλασσα και στο οποίο βασίζεται η τιμή του αργού που προορίζεται για 
την Ευρώπη, και του αργού West Texas Intermediate-WTI, επί του οποίου βα
σίζεται η τιμή για την Αμερική και την Ασία), αποτελούν σημαντική μακροοικο
νομική μεταβλητή για τη διαμόρφωση των εξελίξεων παγκοσμίως. Αυτό όμως 
ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, της οποίας η πετρελαϊκή εξάρτηση 
είναι σημαντικά υψηλή. 

Στο Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των τιμών του 
Brent στην Ελλάδα καθώς και η τάση που διαγράφεται για το μέλλον (ανοδική). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 

Τιμές Brent για την περίοδο 2002-2005 

70,00 

60,00 

50,00 

<§. 40,00 

5 
C 

5 30,00 
20,00 

10,00 

0,00 

32,30 29,76 34,33 37,57 

29,00 31,70 30,44 2 β 2 0 2 9 « ^ ^ 38,61 
Γ4£86 39,88 

tlM**~ 25,07 ? 7 4 f l 2 7 4 1 29,71 

331Γ 

24,10 

Ημερομηνίες 

Linear (Brent) 

Πηγή: ΥΠΑΝ. 

Εξάλλου ο Πίνακας 3.12 και το Διάγραμμα 3.6 παρουσιάζουν τη μη
νιαία εξέλιξη των τιμών του Brent για τα έτη 2003 και 2004 (μέχρι τον Απρίλιο 
όπου υπάρχουν στοιχεία), τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ε.Ε.-15. 

Από τον Πίνακα 3.12 φαίνεται ότι η Ελλάδα, καθ' όλη την επισκοπού-
μενη περίοδο, προμηθεύεται το Brent σε χαμηλότερη τιμή κατά 2,5%-4,8% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 

Τιμές αργού πετρελαίου 

Ιανουάριος 2003 

Φεβρουάριος 2003 

Μάρτιος 2003 

Απρίλιος 2003 

Μάιος 2003 

Ιούνιος 2003 

Ιούλιος 2003 

Αύγουστος 2003 

Σεπτέμβριος 2003 

Οκτώβριος 2003 

Νοέμβριος 2003 

Δεκέμβριος 2003 

Ιανουάριος 2004 

Φεβρουάριος 2004 

Μάρτιος 2004 

Απρίλιος 2004 

Ελλάδα 

$/Βαρέλι 

28,74 

31,64 

29,39 

23,14 

23,49 

25,18 

27,04 

27,79 

26,06 

28,39 

28,01 

28,73 

29,74 

28,05 

30,62 

30,8 

€/Βαρέλι 

27,06 

29,37 

27,2 

21,33 

20,28 

21,59 

23,78 

24,95 

23,22 

24,28 

23,94 

23,39 

23,58 

22,18 

24,97 

25,7 

Ε.Ε.-15 

$/Βαρέλι 

30,87 

32,29 

30,75 

25,13 

24,98 

26,65 

27,7 

28,86 

26,93 

29,07 

28,64 

29,57 

30,57 

30,38 

32,1 

32,16 

€/Βαρέλι 

29,06 

29,97 

28,46 

23,16 

21,57 

22,85 

24,36 

25,91 

24 

24,86 

24,48 

24,07 

24,24 

24,03 

26,18 

26,83 

Πηγή: European Commission, Oil Bulletin. 

περίπου, έναντι εκείνης της Ε.Ε.-15, γεγονός που οφείλεται ίσως στη διαφο
ροποίηση των φόρων. 

Η εξέλιξη των μέσων τιμών του Brent και του WTI από το Σεπτέμβριο 
του 2003 μέχρι σήμερα είναι ανοδική, με μικρές διακυμάνσεις. Τον τελευταίο 
καιρό τόσο το WTI όσο και το Brent ξεπέρασαν την τιμή των 60 δολ. 
ΗΠΑ/βαρέλι, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενη τιμή. Και το ερώτημα είναι 
αν οι τάσεις αυτές θα συνεχιστούν. 

Σημειώνεται ότι οι μακροχρόνιες τάσεις στις τιμές του αργού πετρε
λαίου προσδιορίζονται από την παγκόσμια προσφορά και τη ζήτηση. 

Όσον αφορά τη ζήτηση του αργού πετρελαίου, όπως φαίνεται από τον 
Πίνακα 3.13, αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Αυτό οφεί
λεται στην αλματώδη αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας, και ιδιαίτερα των οι
κονομιών της Κίνας, της Ινδίας και των Η ΠΑ. Από τον πίνακα προκύπτει εξάλ
λου ότι τον υψηλότερο (7,4%) ΜΕΡΜ για την δεκαετία 1995-2004 παρουσίασε 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.6 

Τιμές αργού πετρελαίου στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.-15 

Ημερομηνίες s<ü 

Πηγή: European Commission, Oil Bulletin. 

Ι ΕΛΛΑΔΑ δολ. ΗΠΑ/βαρέλι 
• E.E.-15 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι 

η Κίνα, με δεύτερη την Ινδία (4,4%), χώρες δηλαδή που δεν ανήκουν στον 

ΟΟΣΑ, λόγω των σημαντικών ρυθμών ανάπτυξης που παρουσίασαν τα τελευ

ταία χρόνια. Τονίζεται επίσης ότι η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και για τα 

ημερήσια μεγέθη, όπου οι χώρες αυτές διατηρούν αξιόλογα ποσοστά συμμε

τοχής. Οι προβλέψεις για την περίοδο μέχρι το 2030, και υπό την προϋπό

θεση ότι ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι κατά μέσο όρο 3%, είναι 

ότι η ζήτηση πετρελαίου θα αυξάνει κατά μέσο όρο 1,5% ετησίως (OECD/ 

ECO/WP1 (2004)11) με αποτέλεσμα η ημερήσια ζήτηση πετρελαίου να φθάσει 

στα 120 εκατ. βαρέλια (ΙΕΑ, World Energy Outlook, 2002, Paris). 

Σημειώνεται επίσης ότι οι διαταραχές στην προσφορά υπήρξαν εξίσου 

σημαντικές και κυρίως από έκτακτα γεγονότα, όπως οι παρατεινόμενες ανώ

μαλες συνθήκες λειτουργίας και εξαγωγικής δραστηριότητας στο Ιράκ, οι δια

ταραχές της παραγωγής στη Βενεζουέλα και τη Νιγηρία, η κακή διαχείριση 

των αποθεμάτων των ΗΠΑ, το κλείσιμο της Yukos, ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων του OPEC, σε μια προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών διαχείρισης 
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της αγοράς και ελέγχου των τιμών, αλλά και η κερδοσκοπία που φαίνεται να 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην αγορά πετρελαίου. 

Τονίζεται πάντως ότι οι μελλοντικές τιμές του αργού πετρελαίου θα εξαρ
τηθούν κυρίως από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις τάσεις των κερδοσκοπικών 
παρεμβάσεων στις αγορές πετρελαίου, αλλά και τις επιθυμητές τιμές του OPEC. 

Όσον αφορά την επίδραση των σημαντικών αυξήσεων των τιμών του 
πετρελαίου στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης διεθνώς, έχει σημειωθεί ότι 
η αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα 60 δολ. Η Π Α/βαρέλι τα τελευταία 
χρόνια δεν επηρέασε αξιόλογα το ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και ούτε τον πλη
θωρισμό σε διεθνές επίπεδο, παρά τις υφιστάμενες θεωρίες (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) ότι 
μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι θα μπορούσε 
να μειώσει κατά 0,6% τον παγκόσμιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (ΑΕΠ). Βεβαίως 
η άποψη του ΔΝΤ και του ΟΟΣΑ είχε επαληθευτεί στις προηγούμενες πετρε
λαϊκές κρίσεις, (1973-74, όπου η τιμή του ανέβηκε από 2,5 δολ./βαρέλι σε 11 
δολ./βαρέλι), και 1979 (όπου η τιμή ανήλθε στα 40 δολ./βαρέλι). 

Το ερώτημα λοιπόν είναι: γιατί η μεγέθυνση προχωρά παρά τις σημαντι
κές αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων του; 

Οι απόψεις των ειδικών αναλυτών [ΟECD/ECO/WP 1(2004)11] διίστανται, 
και μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Οι τιμές του πετρελαίου κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνουν σταδιακά 
(μέσα σε δύο χρόνια), ενώ το 1979 η τιμή του πετρελαίου διπλασιά
στηκε μέσα σε έξι μήνες. Έτσι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είχαν 
τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, με αποτέλε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 
Διεθνής ζήτηση πετρελαίου 

(εκατ. βαρέλια ημερησίως) 

Χώρες 

ΗΠΑ 

Κίνα 

Ινδία 

Ασία 

ΟΟΣΑ (εκτός ΗΠΑ) 

Υπόλοιπος κόσμος 

Σύνολο 

1995 

18 

3,3 

1,7 

3,7 

26,9 

16,2 

69,8 

% 
Συμμετοχή 

25,8% 

4,7% 

2,4% 

5,3% 

38,5% 

23,2% 

100,0% 

2000 

20 

4,6 

2,3 

4,3 

27,8 

17,3 

76,3 

% 

Συμμετοχή 

26,2% 

6,0% 

3,0% 

5,6% 

36,4% 

22,7% 

100,0% 

2004 

20,5 

6,3 

2,5 

5 

58,8 

19,1 

112,2 

% 
Συμμετοχή 

18,3% 

5,6% 

2,2% 

4,5% 

52,4% 

17,0% 

100,0% 

% Συμμετοχή 

στην αύξηοη 

1995-2004 

5,9 

7,1 

1,9 

3,1 

75,2 

6,8 

100,0 

ΜΕΡΜ 

1995-2004 

1,4% 

7,4% 

4,4% 

3,4% 

9,1% 

1,8% 

5,4% 

Πηγή: ΟΟΣΑ, ECO/WP 1(2004)11, Σεπτέμβριος, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 
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σμα η επίπτωση στο κλίμα εμπιστοσύνης αλλά και στην οικονομική 
δραστηριότητα να είναι μικρότερη. 

• Οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου σήμερα δεν μπορούν να επη
ρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη, γιατί οι σύγχρονες οικονομίες κι
νούνται πλέον περισσότερο με τη γνώση, τις καινοτομίες και τις νέες 
τεχνολογίες, παρά με το πετρέλαιο. Θεωρείται δηλαδή ότι ο βαθμός 
έντασης του πετρελαίου διαφοροποιήθηκε σε σχέση με τις προηγού
μενες πετρελαϊκές κρίσεις (σήμερα χρησιμοποιείται η μισή ποσότητα 
πετρελαίου για την παραγωγή μίας μονάδας ΑΕΠ σε σχέση με τις προη
γούμενες πετρελαϊκές κρίσεις). 

3.7.2. Εξέλιξη των εγχώριων τιμών 

Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εσωτε
ρική αγορά διαμορφώνονται ελεύθερα από το 1992 (Ν.2008/1992). 

Οι τιμές των πετρελαιοειδών διαμορφώνονται σε τρία στάδια: 
• Στο πρώτο στάδιο καθορίζεται η καλούμενη τιμή στην πόρτα του διυ

λιστηρίου (ex factory). 
Η διαμόρφωση των τιμών αρχίζει από τα διυλιστήρια. Οι τιμές στην 
Ελλάδα καθορίζονται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, λαμβάνοντας 
υπόψη εκτός των άλλων: 
- τη μέση διεθνή εβδομαδιαία τιμή κάθε κατηγορίας καυσίμου (Brent, 

άλλων πετρελαϊκών προϊόντων) που ισχύουν στην περιοχή της Αν. 
Μεσόγειο υ-Ιταλίας (εκφράζονται σε δολ./μετρικό τόνο και δημοσιεύ
ονται στα δελτία PLATTS OIL GRAM), 

- την εβδομαδιαία σχέση ευρώ και δολαρίου (ΗΠΑ) και 
- ενός σταθερού premium που αφορά το κόστος και το κέρδος των ελ

ληνικών διυλιστηρίων, και μετατρέπονται σε €/1.000 λίτρα για προϊό
ντα που τιμολογούνται σε όγκο (όπως βενζίνες και το πετρέλαιο κί
νησης και θέρμανσης) ή σε €/ΜΤ (για τα υπόλοιπα πετρελαιοειδή). 

Σημειώνεται ότι ο προαναφερόμενος τρόπος υπολογισμού της τιμής 
στην πόρτα του διυλιστηρίου είναι «αδιαφανής», αφού δεν είναι γνωστό το 
πραγματικό κόστος αγοράς και διύλισης του αργού πετρελαίου. 

Στη συνέχεια, στην τιμή στην πόρτα του διυλιστηρίου προστίθενται φό
ροι και δασμοί που αποτελούνται από: 

- τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης-ΕΦΚ (η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο 
στην Ε.Ε.-15), που είναι διαφορετικός για κάθε είδος πετρελαϊκού 
προϊόντος, 
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- τον ΦΠΑ, και τις διάφορες εισφορές (του Ν. 2093/1992 και του Ν. 
3054/2002). 

Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού τα διυλιστήρια (ΕΛΠΕ και 
MOTOR OIL) γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ (είναι 
η εποπτεύουσα ανεξάρτητη αρχή και για τον τομέα των πετρελαίων) τον 
τρόπο προσδιορισμού των ex factory τιμών τους (οι τιμές των πετρελαιοει
δών στην πόρτα του διυλιστηρίου - τιμή εκ διυλιστηρίου). 
• Στο δεύτερο στάδιο διαμορφώνεται η καλούμενη τιμή «Χονδρικής» από 

τις εταιρείες εμπορίας. Οι εταιρείες εμπορίας λαμβάνουν υπόψη τις 
τιμές στην πόρτα του διυλιστηρίου και προσθέτουν σε αυτές το κέρδος 
τους (το οποίο εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί 
η καθεμία τους), το κόστος μεταφοράς και τις απώλειες και εξαερώσεις. 

• Στο τρίτο οτάδίο διαμορφώνονται οι καλούμενες «Λιανικές τιμές ή τιμές 
του Πρατηρίου ή τιμές στον τελικό καταναλωτή», μέσα στα πλαίσια της 
ελεύθερης αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. 
Η λιανική τιμή στον τελικό καταναλωτή, από τα πρατήρια, καθορίζεται 

από την τιμή κτήσεως των πετρελαϊκών προϊόντων (που δεν είναι η ίδια για 
όλα τα πρατήρια) από τις εταιρείες εμπορίας, αφού προστεθεί το περιθώριο 
κέρδους του πρατηριούχου (το ύψος εξαρτάται από το λειτουργικό κόστος 
κάθε πρατηρίου, το διαφορετικό κόστος μεταφοράς με βάση τη γεωγραφική 
ιδιομορφία της χώρας και τους στόχους της εμπορικής του δραστηριότητας). 

Στον Πίνακα 3.14 και το Διάγραμμα 3.7 παρουσιάζονται τα στάδια δια
μόρφωσης της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα για τον τελικό 
καταναλωτή σε μια ορισμένη ημερομηνία του 2005 (28/2/2005). 

Σημειώνεται ότι προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων το ΥΠΑΝ ανα
κοινώνει εβδομαδιαίως ενδεικτικές τιμές, οι οποίες εμφανίζονται και στην ηλε
κτρονική διεύθυνση του ΥΠΑΝ (www.ypan.gr). 

Για συγκριτικούς λόγους στον Πίνακα 3.15 εμφανίζονται οι τιμές της 
αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων) καθώς και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης 
(ντίζελ) μετά φόρων τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε. Ε.-15 (μέσος όρος 
των κρατών-μελών). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.15 φαίνεται ότι: 
• Καθ' όλη την περίοδο (Ιανουάριος 2002-Απρίλιος 2004), οι τιμές της 

αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα 
επίπεδα στην Ελλάδα έναντι των αντίστοιχων τιμών της Ε.Ε.-15. 

• Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα έφθασαν στο ανώτατο 
σημείο τους το Μάιο του 2001 (μέση τιμή € 825/1.000 λίτρα) και ήταν 
κατά 7,1% υψηλότερες από τη μέση τιμή του Απριλίου 2004. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 

Ανάλυση κόστους αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα στις 28/2/2005 

(€/1000 Λίτρα) 

1. Τιμή ex factory 

Διυλιστήριο 

Φόροι 

2. Τιμή χονδρικής 

Τιμή ex factory 

Κέρδος Εταιρ. εμπορίας 

Άλλα 

3. Λιανική τιμή 

Χονδρεμπορική τιμή 

Κέρδος πρατηρίου 

Σύνολο 

Απόλυτα ποσά 

701,4 

267 

434,4 

820,93 

701,4 

116,1 

3,4 

862,29 

820,93 

41,4 

862,3 

% Συμμετοχή 

81% 

95% 

100% 

% Διάρθρωση 

31,0% 

50,4% 

13,5% 

0,39% 

4,8% 

100,0% 

Πηγή: ΥΠ ΑΝ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 

Κοστολόγηση αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα 

1000 

Διυλιστήριο Φόροι Κέρδος εταιρ. 
εμπορίας 

Άλλα Κέρδος Σύνολο 
πρατηρίου 

Στοιχεία κόστους 

| Μ Απόλυτα ποσά ·*ν % Διάρθρωση | 

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 

2004, σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή της Ε.Ε.-15, ήταν μόνο το 

77,1%. Υψηλότερες σχετικές τιμές παρατηρήθηκαν τους μήνες Φε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 

Τιμή πρατηρίου μετά φόρων (€/1000 Λίτρα) 

Ιανουάριος 2000 

Φεβρουάριος 2000 

Μάρτιος 2000 

Απρίλιος 2000 

Μάιος 2000 

Ιούνιος 2000 

Ιούλιος 2000 

Αύγουστος 2000 

Σεπτέμβριος 2000 

Οκτώβριος 2000 

Νοέμβριος 2000 

Δεκέμβριος 2000 

Ιανουάριος 2001 

Φεβρουάριος 2001 

Μάρτιος 2001 

Απρίλιος 2001 

Μάιος 2001 

Ιούνιος 2001 

Ιούλιος 2001 

Αύγουστος 2001 

Σεπτέμβριος 2001 

Οκτώβριος 2001 

Νοέμβριος 2001 

Δεκέμβριος 2001 

Ιανουάριος 2002 

Φεβρουάριος 2002 

Μάρτιος 2002 

Απρίλιος 2002 

Μάιος 2002 

Ιούνιος 2002 

Ιούλιος 2002 

Αύγουστος 2002 

Σεπτέμβριος 2002 

Οκτώβριος 2002 

Νοέμβριος 2002 

Δεκέμβριος 2002 

Ιανουάριος 2003 

Φεβρουάριος 2003 

Μάρτιος 2003 

Απρίλιος 2003 

Μάιος 2003 

Ιούνιος 2003 

Ιούλιος 2003 

Αύγουστος 2003 

Σεπτέμβριος 2003 

Οκτώβριος 2003 

Νοέμβριος 2003 

Δεκέμβριος 2003 

Ιανουάριος 2004 

Φεβρουάριος 2004 

Μάρτιος 2004 

Απρίλιος 2004 

Αμόλυβδη 

Ελλάδα 

670 
732 
778 
747 
785 
835 
820 
797 
824 
792 
799 
770 
725 
759 
752 
802 
852 
806 
763 
749 
787 
710 
680 
667 
692 
703 
740 
791 
756 
747 

749 
759 
773 
760 
698 
725 
753 
801 
783 

735 
704 
728 
742 

758 
756 
726 
727 
716 
738 
736 
771 
791 

Μέσος όρος 

Ε.Ε.-15 

929 

956 
997 
989 

1.012 

1.050 

1.043 

1.031 

1.054 

1.032 

1.025 

998 
972 

1.000 

979 
1.020 

1.058 

1.029 

992 
981 

1.000 

944 
917 
902 
920 
924 
957 

1.000 

986 
975 
977 
984 

1.000 

997 
958 
967 
988 

1.025 

1.017 

991 
958 
959 
971 
987 
981 
967 
960 
954 
973 
981 

1.003 

1.025 

Ντίζελ κίνησης 

Ελλάδα 

618 
623 
641 
627 
630 
643 
658 
665 
775 
754 
734 
736 
641 
618 
633 
622 
641 
671 
664 
646 
661 
642 
599 
607 
597 
604 
634 
650 
639 
619 
618 
615 

644 
650 
598 
633 
657 
692 
726 
641 

603 
613 
618 
622 
627 
636 
642 
635 
642 
611 
651 
664 

Μέσος όρος 

Ε.Ε.-15 

765 
781 
799 
785 
796 
806 
805 
823 
885 
890 
886 
872 
819 
823 
792 
801 
810 
823 
807 
801 
809 
794 
769 
757 
764 
760 
785 
799 
792 
773 
773 
774 

796 
809 
775 
791 
808 
838 
870 
808 
771 
765 
768 
774 
771 
786 
785 
783 
791 
782 
809 
823 

Πηγή: European Commission, Oil Bulletin. 
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βρουάριο και Αύγουστο του 2003, όπου η σχέση τιμών Ελλάδας προς 

Ε.Ε.-15 ανήλθαν αντίστοιχα σε 77,4% και 77,5%. 

• Οι τιμές του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα έφθασαν το ανώτατο σημείο 

τους το Μάρτιο του 2003 (μέση τιμή € 713/1.000 λίτρα), και ήταν κατά 

7,3% υψηλότερες έναντι της μέσης τιμής του Απριλίου του 2004. 

• Η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2004 σε 

σχέση με την αντίστοιχη τιμή της Ε.Ε.-15 αντιπροσώπευε μόνο το 

80,7%, έναντι 83,3%, 82,7% και 81,9% τους μήνες Μάρτιο, Φεβρουάριο 

και Οκτώβριο του 2003, αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητώς στις εταιρείες πετρελαιοειδών να 

συστήνουν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους στους πρατηριούχους, 

ενώ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατόν να επιβληθούν σε 

όλη την επικράτεια ή τοπικώς, ανώτατες τιμές πώλησης στους καταναλωτές 

για όλα ή ορισμένα προϊόντα, για χρονικό διάστημα έως 40 ημέρες. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι η επιβολή ανώτατων ή ελάχιστων τιμών κατα

ναλωτή αποτελεί μεν σημαντικό μέτρο προστασίας του καταναλωτή, αλλά ως 

μέτρο διατίμησης έχει πάντοτε στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, 

χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει στην ουσία τους τα προβλήματα λειτουρ

γίας της αγοράς που οδηγούν στα φαινόμενα υπερτιμολόγησης ή εναρμονι

σμένης πρακτικής εκ μέρους των συμμετεχόντων σε αυτή. 

Εξάλλου στον Πίνακα 3.16 παρουσιάζονται οι τιμολογιακές μεταβολές 

στα καύσιμα τα τελευταία χρόνια και η επίπτωση τους στον τιμάριθμο (το 

2004 είχαμε επίπτωση στον τιμάριθμο περίπου 1%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 

Εξέλιξη τιμών πετρελαίου 

Κατηγορία 

Καύσιμα 

Στάθμιση 

w% 

1999=100 

4,843 

Μέσες ετήσιες % μεταβολές 

2000 

% 
Μεταβολή 

26,8 

% 
Επίπτωση 

1,30 

2001 

% 
Μεταβολή 

-4,8 

% 
Επίπτωση 

-0,23 

2002 

% 
Μεταβολή 

-1,7 

% 
Επίπτωση 

-0,08 

2003 

% 
Μεταβολή 

3,9 

% 
Επίπτωση 

0,19 

2004 

% 
Μεταβολή 

18,0 

% 
Επίπτωση 

0,87 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Επεξεργασία από τον συγγραφέα. 

3.8. Φορολογία προϊόντων πετρελαίου 

Ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία για την εξοικονόμηση ενέργειας 

θεωρείται και η επιβολή υψηλών φόρων επί της τιμής των προϊόντων πετρε-
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λαίου. Εκτός όμως από το στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας, η φορολογική 

πολιτική επί των καυσίμων επιδιώκει (κυρίως στις χώρες της Ε. Ε.) και την 

ενθάρρυνση μέτρων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Θεωρείται πάντως 

ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν πραγματοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό 

στην Ελλάδα, γιατί και σε τομείς όπως η βιομηχανία, όπου το υψηλότερο πο

σοστό φόρου θα μπορούσε να ενθαρρύνει την εισαγωγή υποκατάστατων, 

πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες (τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργία) εξα

κολουθούν να κάνουν ευρεία χρήση του φτηνού μαζούτ με αποτέλεσμα να 

μην έχουν στραφεί σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό 

αέριο. 

Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-15 υπάρχουν σημαντικές διαφορές φορολό

γησης των καυσίμων. Σημειώνεται ότι οι επιμέρους φορολογικές προσεγγίσεις 

αποσκοπούν είτε στη δημιουργία δημοσιονομικών εσόδων (για την Ελλάδα το 

σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων της ενέργειας και των μεταφορών ήταν 

το 1997 περίπου 9,2%, ενώ για την Ε.Ε.-15 μόνο 6,5%), είτε σε οικονομικές 

πολιτικές για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τομέων, είτε ακόμη σε περιβαλ

λοντικούς (εσωτερίκευση των δαπανών που συνδέονται με την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος ή εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»), κοινωνικούς 

και περιφερειακούς προβληματισμούς. 

Στον Πίνακα 3.17 και το Διάγραμμα 3.8 παρουσιάζονται οι ειδικοί φό

ροι της ενέργειας στις επιμέρους χώρες της Ε.Ε.-15 (€/1.000 λίτρα), καθώς 

και τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια, από την Ε.Ε, με βάση την παλαιά νομο

θεσία (1992), γιατί από 1/1/2004 και με βάση την οδηγία 96/2003/ΕΚ έχουν 

υπάρξει αλλαγές στα ελάχιστα όρια της Ε.Ε.-15. 

Σημειώνεται ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι διαφορετικοί μεταξύ 

των κρατών-μελών της Ε.Ε-15. και υπερβαίνουν σε πολλές χώρες τις ελάχιστες 

τιμές, οι οποίες δεν έχουν αναπροσαρμοσθεί από το 1992, όπως δείχνει και 

ο Πίνακας 3.17. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα θεωρείται μια από τις χώρες με τη χαμη

λότερη φορολογική επιβάρυνση στα περισσότερα προϊόντα πετρελαίου. Σύμ

φωνα με στοιχεία του International Energy Agency (ΙΕΑ), το πρώτο τρίμηνο 

του 2004 το ποσοστό φόρου επί της τελικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 

στην Ελλάδα ήταν το 53,4%, ενώ στην Αγγλία, Φιλανδία, και Γερμανία τα αντί

στοιχα ποσοστά ήταν 77%, 75% και 74,2%. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη εναρμόνιση της φορολογίας στον τομέα 

της ενέργειας είναι δυνατόν να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι θα είναι σημαντικά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 

Φορολογία προϊόντων πετρελαίου, 2003 
(ειδικοί φόροι €/1000 Λίτρα) 

Χώρες 

1. Ελλάδα 

2. Πορτογαλία 

3. Ισπανία 

4. Ιταλία 

5. Γερμανία 

6. Γαλλία 

7. Σουηδία 

8. Ηνωμένο Βασίλειο 

9. Αυστρία 

10. Δανία 

11. Ιρλανδία 

12. Ολλανδία 

13. Φιλανδία 

14. Λουξεμβούργο 

15. Βέλγιο 

Ε.Ε.-15 (Ελάχιστα) 

Αμόλυβδη 
βενζίνη 

296 

507 

396 

542 

655 

589 

517 

647 

415 

548 

401 

635 

597 

372 

507 

287 

Ντίζελ 

245 

309 

294 

403 

470 

392 

349 

647 

290 

370 

327 

357 

347 

263 

305 

245 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

245 

88 

85 

403 

61 

67 

317 

60 

77 

283 

52 

203 

72 

5 

13 

18 

Πηγή; European Commission, Energy and transport in Figures, Statistical Pocketbook 2003. 

δύσκολο να επιβληθούν ταχέως κοινοτικοί φόροι για τις ρυπογόνες εκμπομπές 
ή το διοξείδιο του άνθρακα. 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία προβλέπει τους παρακάτω φόρους 
και τέλη στα πετρελαιοειδή προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 
θέρμανσης ή κινητήρων (για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως πρώτες 
ύλες δεν εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις): 

• Ειδικό φόρο κατανάλωσης: (ΕΦΚ) Ν.2127/1993, διαφορετικό για κάθε 
είδος πετρελαϊκού προϊόντος. 

• Εισφορά ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών: Άρθρο 19 του Ν.3054/ 
2002. 

• Ειδικό τέλος: Άρθρο 9 παρ.5 του Ν.2093/92. 
• Τέλος ρυθμιστικής αρχής ενέργειας: Άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑ Δ5/591/ 

21.5.2001. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.8 

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης αμόλυβδης βενζίνης 

Χώρες της Ε.Ε.-15 <</• 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 

Φόροι πετρελαιοειδών 

Ι. Ειδικοί φόροι και δασμοί 
(€/1000 Λίτρα) 

1. Ελλάδα 

Καλοκαίρι 

Χειμώνας 

2. Ε.Ε.-15 
{Παλαιά Νομοθεσία)-Ελάχιστο 

3. Ε.Ε.-15 
(1/1/2004 με βάση την οδηγία 
96/2003) Ελάχιστο 

II. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (%) 

Ελλάδα 

Αμόλυβδη 
(οκτάνια 96,5) 

296 

296 

287 

359 

19% 

Βενζίνη με 
μόλυβδο 

Super (LRP) 

337 

337 

337 

421 

19% 

Ντίζελ 
κίνησης 

245 

245 

245 

302 

19% 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

245 

21 

18 

21 

19% 

Πηγές: European Commission, Excise Duty Tables, January 2006, και ΥΠΟΙΟ. 
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• Φόρο προστιθέμενης αξίας: Παρ.1 και 2 του άρθρου 37 του Ν. 1642/ 

1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.2008/1992, και το 

Ν.3054/2002, δηλαδή φόρο αναλόγως της τιμής πώλησης του προϊό

ντος. 

Πινακοποιώντας τα προαναφερόμενα προκύπτει ο Πίνακας 3.18. 

Σημειώνεται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) μεταβάλλεται λό

γω εποχής στο πετρέλαιο θέρμανσης ή σαν προσπάθεια μείωσης των τιμών των 

καυσίμων κλπ. 

Σημειώνεται επίσης ότι τα ναυτιλιακά καύσιμα και τα καύσιμα αερο

σκαφών απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. 

Σημειώνεται τέλος ότι με την οδηγία 2003/96/ΕΚ, προβλέπονται νέα 

ελάχιστα επίπεδα φόρων στην Ε.Ε.-15. 

3.9. Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας της αγοράς 

Για τις παραβιάσεις των διατάξεων του Νόμου 3054/2002 προβλέπονται 

αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση αδειών, υψηλά 

πρόστιμα κλπ. Επίσης συστήνονται κλιμάκια ελέγχου διακίνησης και αποθή

κευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) για τη διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις διύλι

σης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης 

πετρελαιοειδών προϊόντων. 

3.9.7. Προδιαγραφές προϊόντων 

Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών προϊόντων καθορίζονται από μια 

σειρά υπουργικών αποφάσεων. Οι προδιαγραφές τροποποιούνται κυρίως για 

τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και για την εναρμόνιση της εθνι

κής νομοθεσίας με τις κοινοτικές οδηγίες. 

3.9.2. Διαχείριση κρίσης εφοδιασμού σε πετρελαιοειδή 

Η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, δημιούργησε σύστημα διαχείρισης 

κρίσεων εφοδιασμού σε πετρελαιοειδή. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη 

σύσταση και λειτουργία ειδικής επιτροπής που θα έχει την ευθύνη αντιμετώ

πισης κρίσεων και την εκπόνηση-έκδοση Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης. 
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3.9.3. Αποθέματα ασφαλείας 

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρεί αποθέματα ασφαλείας σύμφω
να με τις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της, προκειμένου να καλύπτο
νται οι ανάγκες της εσωτερικής κατανάλωσης σε περιόδους κρίσης. 

Υπόχρεος αποθεμάτων ορίζεται κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί ει
σαγωγές αργού πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων προς διάθεση στην 
εσωτερική αγορά ή για ιδία κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων 
καταναλωτών. Έτσι τα διυλιστήρια καθίστανται πρωτογενώς υπεύθυνα τήρη
σης αποθεμάτων ασφαλείας ύψους 90/365 των ετησίων καθαρών εισαγωγών 
τους, δηλαδή περίπου 25% (οι 90 ημέρες είναι το 25% των 365 ημερών) των 
συνολικών ετήσιων ποσοτήτων αργού πετρελαίου ή ετοίμων προϊόντων που 
εισάγονται. Τονίζεται πάντως ότι σε περιόδους κρίσεων (σημαντική αύξηση των 
τιμών του πετρελαίου) είναι σκόπιμο να μειώνονται τα αποθέματα ασφαλείας 
από 90 ημέρες σε 60 ημέρες. 

Ως αποθέματα ασφαλείας μπορούν να θεωρούνται και τα λειτουργικά 
αποθέματα των εταιρειών εμπορίας ύψους 5/365 των ετησίων πωλήσεων τους, 
τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους. 

Τονίζεται, τέλος, ότι οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχουν 
το δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους διυλιστηρίων 
ή εταιρειών εμπορίας, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων. 

3.10. Η ταυτότητα της ΕΛΠΕ Α.Ε. 

Πέραν των όσων έχουν αναπτυχθεί στο προηγούμενο σκέλος του πα
ρόντος κεφαλαίου, είναι σκόπιμο να προστεθούν και τα ακόλουθα για την πλή
ρη εικόνα της δομής και της ταυτότητας της ΕΛΠΕ Α.Ε. 

Η ΕΛΠΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και έγινε η καθολική διάδοχος των 
τριών εταιρειών: 

• ΕΚΟ-Ελληνικά Διυλιστήρια και Χημικά Μακεδονίας A.B.Ε.Ε., 
• Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. (ΕΛΔΑ), 
• ΔΕΠ-ΕΚΥ (έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων), οι οποίες συγ

χωνεύτηκαν στην ΕΛΠΕ δια απορροφήσεως. 
Την 30/9/2003 η ΕΛΠΕ Α.Ε. έγινε επίσης καθολική διάδοχος της εται

ρείας ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, κατόπιν συγχωνεύσεως με απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη. 
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Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι στο σχήμα του ομίλου της ΕΛΠΕ Α.Ε. 
εντάχθηκε από το 1999 και το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια, το οποίο 
συνδέεται ήδη από τον Ιούλιο του 2002 με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
της Θεσσαλονίκης. 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ Α.Ε. αποτελεί μια πλήρως καθετοποιημένη πετρελαϊκή 
επιχείρηση (έρευνα υδρογονανθράκων, διύλιση, εμπορία, πετροχημικά, τεχνική 
υποστήριξη), το εύρος των δραστηριοτήτων της οποίας περιλαμβάνει: 

• Την προμήθεια/διύλιση αργού πετρελαίου και την εμπορία προϊόντων 
πετρελαίου (αναπτύχθηκε διεξοδικά πιο πάνω). 

• Την παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών με την εταιρεία 
DIAXON Α.Β.Ε.Ε., της οποίας η ΕΛΠΕ Α.Ε. είναι κύριος μέτοχος. Ση
μειώνεται ότι η θυγατρική DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 2000, και για την κατασκευή της μονάδας στη Θεσ
σαλονίκη δαπανήθηκαν περί τα 60 εκατ. €. Ο τομέας των πετροχημικών 
συνεισέφερε το 7,1% (2003) στο λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου 
της ΕΛΠΕ Α.Ε. 

• Την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, δραστηριότητα την 
οποία κληρονόμησε από τον ομώνυμο τομέα της Δημόσιας Επιχείρη
σης Πετρελαίου-Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-
ΕΚΥ). Σημειώνεται ότι η ΔΕΠ-ΕΚΥ είχε δημιουργηθεί το 1986 ως θυ
γατρική της τότε Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ) με σκοπό 
την ανάπτυξη της βιομηχανίας πετρελαίου στην Ελλάδα και το εξω
τερικό. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ερευνητικές προσπάθειες 
της Ελλάδας για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων είχαν αρχίσει πριν 
από 70 χρόνια, οι οποίες τελικά οδήγησαν στην ανακάλυψη του πρώ
του εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή 
της Θάσου (Πρίνος και Νότια Καβάλα) το 1973-1974. Σημειώνεται ότι 
ένα δεύτερο εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1994, το κα
λούμενο κοίτασμα του βόρειου Πρίνου. Σήμερα οι έρευνες πραγματο
ποιούνται από την ΕΛΠΕ Α.Ε., οι οποίες, όπως είναι φυσικό, συμβάλ
λουν αρνητικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου, γιατί γίνονται 
σοβαρές εκταμιεύσεις για επενδύσεις-έρευνες, χωρίς ταυτόχρονη 
απόληψη εσόδων. 

• Την εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέρ
γειας, ακόμη και της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας 
(πρώτη ιδιωτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 390 MW στη Θεσσα
λονίκη). Σημειώνεται ότι στις 4 Φεβρουάριου 2000 θεμελιώθηκε στη 
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Θεσσαλονίκη (Δήμος Εχεδώρου) η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της 

ΕΛΠΕ Α.Ε., η οποία θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και βασίζεται στη 

μέθοδο του συνδυασμένου κύκλου, και η οποία τέθηκε σε λειτουργία 

τον Νοέμβριο του 2005. Το έργο, προϋπολογισμού 250 εκατ. €, υλο

ποιείται από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., θυγατρική εται

ρεία της ΕΛΠΕ Α.Ε. και με τη λειτουργία του θα συμβάλλει ουσιαστικά 

στην κάλυψη μέρους των αυξανόμενων αναγκών της χώρας σε ηλε

κτρισμό. Πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική επένδυση ηλεκτροπαραγωγής 

στην Ελλάδα, στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, και πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ελληνικής και 

κοινοτικής, που έχουν σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, όπως έχει 

πιστοποιηθεί κατά την αδειοδότηση της επένδυσης και έχει επιβε

βαιώσει σειρά μελετών πολλών φορέων. 

• Τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση της ΔΕΠΑ κατά 35%, υπεύθυνης 

για την εισαγωγή και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

• Την παροχή συμβούλων και υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με 

θέματα υδρογονανθράκων, την κατασκευή και εκμετάλλευση αγωγών 

μεταφοράς υδρογονανθράκων, στα οποία πρωτεύοντα ρόλο έχει η 

θυγατρική της εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Σημειώνεται ότι ο κορμός των 

εργασιών της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ήταν και είναι οι μεγάλες επενδύσεις του 

ομίλου ΕΛΠΕ Α.Ε. στα διυλιστήρια και στις χημικές μονάδες, καθώς 

και η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ 

και του τερματικού σταθμού LNG. Παράλληλα όμως η εταιρεία έχει 

επεκτείνει τη δραστηριότητα της στην ανάληψη εργασιών τρίτων στην 

Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Γιουγκοσλαβία, ΠΓΔΜ, Κύπρο και 

Ιορδανία). Σημειώνεται ότι η συμβολή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στο λειτουργικό 

αποτέλεσμα του ομίλου της ΕΛΠΕ Α.Ε. είναι μόνο 0,4% για το 2003. 

Οι επιχειρηματικοί στόχοι του ομίλου της ΕΛΠΕ Α.Ε, όπως σκιαγρα

φούνται στους ετήσιους απολογισμούς της, θα είναι: 

• η αναβάθμιση των διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης και Σκοπίων, 

• η περαιτέρω βελτίωση στη λειτουργική αλυσίδα εφοδιασμός - διύλιση 

- διάθεση, 

• η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, 

• η περαιτέρω επέκταση στη Βαλκανική, 

• η συμμετοχή στον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, 

• η διατήρηση, αν όχι αύξηση, του μεριδίου στην αγορά, 

• νέες επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, μονάδα υδρογόνου, 

μονάδες παραγωγής/βοηθητικών παροχών, μονάδες αποθείωσης. 
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3.11. Προστασία περιβάλλοντος 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα για την ΕΛΠΕ Α.Ε. είναι τόσο οι εκπο
μπές αερίων όσο και τα υγρά απόβλητα, τα οποία δημιουργούνται από την 
όλη λειτουργική της δραστηριότητα. Με βάση στοιχεία του ομίλου, οι επιδό
σεις του κρίνονται ικανοποιητικές στον έλεγχο των εκπομπών αερίων και στη 
διάθεση των υγρών αποβλήτων, ενώ παράλληλα ο όμιλος ανέπτυξε και επιμέ
ρους δράσεις κυρίως προληπτικής μορφής. Αντίθετες απόψεις έχουν εκφρά
σει οι περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις. 

Συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο συνεχίσθηκε η διάθεση των υγρών 
αποβλήτων στο Σαρωνικό κόλπο σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια, καθώς και 
η αποστολή σε μηνιαία βάση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των υγρών 
αποβλήτων στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η παρα
κολούθηση των εκπομπών αερίων από το διυλιστήριο και υποβλήθηκε η ετή
σια έκθεση του συνόλου των μετρήσεων για έλεγχο των εκπομπών από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Επίσης γίνεται παρακολούθηση των απωλειών. 

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης η ποιότητα των υγρών 
αποβλήτων στην έξοδο της μονάδας ήταν καλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ισχύουσας Νομαρχιακής Απόφασης για διάθεση τους στο Θερμαϊκό 
κόλπο. Οι εκπομπές αερίων ρύπων δεν αυξήθηκαν και αυτό επιβεβαιώνεται 
από τις καταγραφές του σταθμού παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαι
ρας των ΒΕΘ. 

3.12. Συμπεράσματα - Προτάσεις 

• Η αγορά πετρελαίου διαθέτει αρκετές ιδιομορφίες καθώς οι τιμές δεν 
προσδιορίζονται αποκλειστικά και ελεύθερα από την προσφορά και 
ζήτηση αλλά λόγω των γεωπολιτικών παραγόντων που αναφύονται 
κατά καιρούς. 

• Ο Ν.3054/2002 που αντικατέστησε το Ν. 1571/1985, βάσει του οποίου 
λειτουργούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών και ασκείται η πετρελαϊκή 
πολιτική σήμερα στην Ελλάδα, όπως και το υφιστάμενο νομοθετικό 
καθεστώς, παρουσιάζουν αδυναμία στην ενίσχυση θεμάτων σχετικά με 
την απελευθέρωση της αγοράς, την εξάλειψη της νοθείας και την 
προστασία του καταναλωτή. 

• Η ΕΛΠΕ Α.Ε κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διύλιση του πετρελαίου. 
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• Ανταγωνισμός δεν υπάρχει στο τομέα της διύλισης, δεδομένου ότι οι 

ποσότητες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά είναι σχεδόν σταθε

ρές κάθε χρόνο την τελευταία οκταετία και οι τιμές ex refinery είναι 

πρακτικά οι ίδιες, ενώ αυτός αναπτύσσεται στο τομέα της εμπορίας. 

• Μια από τις ατέλειες του Νομοθετικού πλαισίου είναι η αδυναμία των 

πρατηρίων διανομής να προμηθεύονται απευθείας τα προϊόντα που 

διαθέτουν στον καταναλωτή και να προσδιορίζουν έτσι χαμηλότερες 

τιμές. 

• Η ασκούμενη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα θεωρείται ότι δεν έχει 

επιτύχει, σε ικανοποιητικό βαθμό, τους επιδιωκόμενους στόχους της 

εξοικονόμησης ενέργειας (μείωση της χρήσης των πετρελαϊκών προϊό

ντων) και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με την εισαγω

γή εναλλακτικών μορφών ενέργειας (φυσικού αερίου). 

• Ώθηση στην εξέλιξη της εγχώριας προσφοράς πετρελαιοειδών αναμέ

νεται ότι θα δώσει η προσδοκώμενη κατασκευή του αγωγού Μπουρ-

γκάς-Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά το ενεργεια

κό εφοδιασμό της Ελλάδας. Το έργο θεωρείται ότι έχει ευρύτερη σημα

σία ως κέντρο διακομιδής αλλά και ως εναλλακτική πηγή πετρελαίου 

για την ελληνική αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ Α.Ε.) 

4.1. Εισαγωγή 

Η εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτελεί στρατηγική ελληνι

κή επιλογή και αποφασίστηκε στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του 

ενεργειακού ισοζυγίου, αλλά και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών 

πηγών της χώρας. 

Το φυσικό αέριο αποτελεί μια σύγχρονη και αποδοτική μορφή ενέρ

γειας, φιλική προς το περιβάλλον, που χρησιμοποιείται εύκολα και ακίνδυνα. 

Η εισαγωγή της συμμετοχής του φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας 

συνεπάγεται σημαντικά οφέλη, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο τελικού 

καταναλωτή, όπως διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, αύξηση της ενερ

γειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών αερίων και ρύπων και κυρίως του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, δυνα

τότητα επιλογών καυσίμου και οικονομικότητα στη χρήση. 

Η υλοποίηση της εισαγωγής και διανομής του φυσικού αερίου ανα

τέθηκε στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε., ενώ η επένδυση χρημα

τοδοτήθηκε κατά 40% περίπου από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας 

αναμένεται να επηρεάσει σημαντικούς κλάδους της οικονομικής και κοινωνι

κής ζωής της Ελλάδας, καθόσον εξασφαλίζεται η διαφοροποίηση των ενερ

γειακών πηγών στην Ελλάδα και μάλιστα με ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας 

που μπορεί να διεισδύσει σε όλους σχεδόν τους κλάδους παραγωγικής δρα

στηριότητας (βιομηχανία, ηλεκτροπαραγωγή, συμπαραγωγή, υπηρεσίες και 

οικιακός τομέας, μεταφορές, κ.ά.). 

Επίσης, ο ρόλος του φυσικού αερίου είναι καθοριστικός για την πραγ

ματοποίηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί ο 

ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρισμού θα αφορά κυρίως τις μελλοντικές μο

νάδες συνδυασμένου κύκλου και συμπαραγωγής με το φυσικό αέριο. 

4.2. Δομή και οργάνωση της αγοράς του φυσικού αερίου 

Η ανάπτυξη της αγοράς του φυσικού αερίου έχει ανατεθεί από την 

πολιτεία στη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε). 
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Η ΔΕΠΑ ιδρύθηκε το 1988 ως 100% θυγατρική της τότε Δημόσιας Επι

χείρησης Πετρελαίου Α.Ε. (ΔΕΠ Α.Ε.) και στη συνέχεια, με την αναδιοργάνωση 

της ΔΕΠ και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ως «Ελληνικά Πετρέλαια», 

μεταβιβάστηκε το 65% του μετοχικού της κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο, 

ενώ το 35% παρέμεινε στη μητρική εταιρία. Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο της 

ΔΕΠΑ, όπως διαμορφώθηκε το 2003, ανέρχεται σε 990 εκατ. €. 

Κύριο αντικείμενο της ΔΕΠΑ είναι η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, 

σχεδιασμού και υλοποίησης των κύριων έργων υποδομής για την εισαγωγή, 

τη μεταφορά, και την πώληση αερίου στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 

και στους μεγάλους καταναλωτές, όπως είναι η ΔΕΗ και ορισμένες άλλες 

βιομηχανίες, με κατανάλωση αερίου άνω των 10 κυβικών μέτρων (m3). 

Σημειώνεται ότι εκτός από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. δικαίωμα εισαγωγής και 

πώλησης φυσικού αερίου έχει και η ιδιωτική επιχείρηση Προμηθέας-Gas Α.Ε., 

υπό την προϋπόθεση ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα έχει διαθέσει πλήρως το σύνολο της 

συμβατικής ποσότητας, για ένα συγκεκριμένο έτος. 

4.2.1. Δομή της αγοράς φυσικού αερίου και θεσμικό πλαίσιο 

Στο Διάγραμμα 4.1 παρουσιάζεται σχηματικά η δομή της αγοράς του 

φυσικού αερίου. 

Οι προμηθευτές της ΔΕΠΑ σε φυσικό αέριο είναι: 

• Η ρωσική εταιρεία Gazexport (ποσοστό 75% του συνόλου), μέσω αγω

γών μεταφοράς με σημείο παραλαβής τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 

και σε ποσότητα 2,8 δις κυβικών μέτρων ετησίως μέχρι το 2016 (η 

κατώτερη θερμογόνος δύναμη του είναι 8.600kcal/Nm3, ενώ η αντί

στοιχη ανώτερη 9.200kcal/Nm3). 

• Η αλγερινή Sonatrach (ποσοστό 25%), σε υγροποιημένη μορφή (LNG-

Liquefied Natural Gas), με ειδικό δεξαμενόπλοιο στις εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης (η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 160°C που έχει ως 

αποτέλεσμα να καταλαμβάνει 600 φορές μικρότερο όγκο από ισοδύ

ναμη ποσότητα αερίου σε θερμοκρασία πίεσης περιβάλλοντος) και 

διανομής της Ρεβυθούσας, με συμβόλαια που υπογράφηκαν το 1988 

και είναι διάρκειας μέχρι το 2020 (η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του 

είναι 9.640kcal/Nm3, ενώ η αντίστοιχη ανώτερη 10.650kcal/Nm3). 

Η σύμβαση με τη ρώσικη Gazexport εξασφαλίζει την προμήθεια 2,8 δις 

κυβικών μέτρων (m3) και η έναρξη της έγινε το Σεπτέμβριο του 1996. Εξάλ

λου η σύμβαση με την αλγερινή Sonatrach προβλέπει προμήθεια 0,51 έως 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈς 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 

Δομή της αγοράς φυσικού αερίου 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

1. ΡΩΣΙΑ 
* Αέρια μορφή 

2. ΑΛΓΕΡΙΑ 
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^ r 
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/ 

^ 
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> » 
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ι f 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΑ 
* Αττικής 
* Θεσσαλονίκης 
* Θεσσαλίας 

Υπό δημιουργία ΕΠΑ 
* Στερεά 
* Μακεδονία 
* Θράκη 

— • 
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ΔΕΗ 

Βιομηχανία 

Τσιμέντα 

*Σίδηρος 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
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* Θεσσαλονίκης 
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Υπό δημιουργία ΕΠΑ 
* Στερεά 
* Μακεδονία 
* Θράκη 

0,68 δις κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου ετησίως, με δυνατότητα 
μελλοντικής αύξησης. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα, στα πλαίσια της στρατηγικής της 
να καταστεί κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία 
προς την Ευρώπη, υπέγραψε το Δεκέμβριο του 2003 ιστορική συμφωνία με 
την τουρκική εταιρεία φυσικού αερίου BOTAS (στην Άγκυρα), η οποία προβλέ
πει τη διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας και Τουρ
κίας και την αγορά 750 εκατ. m3 αερίου ετησίως εκ μέρους της Ελλάδας, 
αρχής γενομένης από το 2006. Η δημιουργία του ελληνοτουρκικού αγωγού 
αερίου μπορεί να αποτελέσει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία 
της βασικής υποδομής του καλούμενου «Αγωγού-δακτυλίου φυσικού αερίου 
της Νοτιανατολικής Ευρώπης» που θα επιτρέψει την πρόσβαση των κατανα
λωτών της Ευρώπης (μέσω ενδεχομένως ενός αγωγού που θα συνδέει την 
Ελλάδα και την Ιταλία) και των Βαλκανίων στα κοιτάσματα αερίου της Κα
σπίας και άλλων γειτονικών χωρών. 

Το 1995 η ΔΕΠΑ ίδρυσε τρεις θυγατρικές Εταιρείες Διανομής του Αε
ρίου (ΕΔΑ), στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, οι οποίες με τη σει-
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ρά τους διεξήγαγαν διεθνείς διαγωνισμούς για την εξεύρεση ιδιωτών επενδυ

τών προκειμένου, από κοινού, να δημιουργήσουν τις αντίστοιχες Εταιρείες 

Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Πλειοδότες αναδείχτηκαν οι CINERGY-SHELL, για την 

παροχή αερίου στην Αττική, και ITALGAS, για τις περιοχές Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας. Έτσι δημιουργήθηκαν: 

• Η ΕΠΑ Αττικής: Ιδρύθηκε το 2001 ως αποκλειστικός διανομέας φυσικού 

αερίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με συμμετοχή κατά 51% της 

ΔΕΠΑ και 49% της Cinergy-Shell, η οποία κατέχει και το management, 

το δε μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις αερίου ήταν περίπου το 50% της 

ελληνικής αγοράς (2002). 

Στο νομό Αττικής τη λιανική πώληση φυσικού αερίου ανέλαβαν 

κατόπιν διαγωνισμού η Εταιρεία Αερίου Προαστίων και η ΕΚΟ-Φυσικό 

Αέριο. 

Η Εταιρεία Αερίου Προαστίων ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 

2003, μέτοχοι της δε είναι η ΕΥΔΑΠ κατά 35%, η Άκτωρ κατά 30% και 

η Τεχνοδομική κατά το υπόλοιπο, ενώ η σύμβαση που υπεγράφη με 

την ΕΠΑ Αττικής είναι επταετής με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 

τρία χρόνια. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η προώθηση πωλήσεων 

συνδέσεων καταναλωτών και εμπορικής χρήσης φυσικού αερίου στη 

βορειοανατολική περιφέρεια της Αττικής. 

Η ΕΚΟ φυσικό αέριο ιδρύθηκε το Μάιο του 2003 με αντικείμενο 

τις πωλήσεις συνδέσεων και την τοποθέτηση εσωτερικών εγκαταστά

σεων, καθώς και την προώθηση πωλήσεων ολοκληρωμένων «πακέτων» 

εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

• Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης: Ιδρύθηκε το 2000 (το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 

307,8 εκατ. €) με συμμετοχή κατά 51% της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης και 

κατά 49% της Italgas (η οποία είναι και στρατηγικός επενδυτής με 

διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες), με σκοπό την αποκλει

στική τριακονταετή άδεια διαχείρισης-επέκτασης του δικτύου και 

διανομής του φυσικού αερίου στους 21 δήμους που απαρτίζουν το 

νομό Θεσσαλονίκης, και για πελάτες με κατανάλωση χαμηλότερη των 

100 GWh. 

• Η ΕΠΑ Θεσσαλίας: Ιδρύθηκε το 2000 (το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 76,4 

εκατ. €) με συμμετοχή κατά 51% της ΕΔΑ Θεσσαλίας και κατά 49% 

της Italgas (η οποία είναι και στρατηγικός επενδυτής με διαχειριστικές 

και εκτελεστικές αρμοδιότητες), με σκοπό την αποκλειστική τριακοντα

ετή άδεια διαχείρισης-επέκτασης του δικτύου και διανομής του φυ-

165 



σικού αερίου στους δήμους της Θεσσαλίας, και για πελάτες με κατα
νάλωση χαμηλότερη των 100 GWh. 
Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ βρίσκεται στη διαδικασία ίδρυσης άλλων τριών 

ΕΠΑ που θα δραστηριοποιούνται στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
και Εύβοιας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και στην περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Για την ίδρυση των νέων ΕΠΑ απαιτείται η συμμετοχή διεθνών επενδυ
τών με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση δι
κτύων διανομής φυσικού αερίου που θα επιλεγούν μετά από διεθνή διαγωνι
σμό και θα συμμετέχουν με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των νέων 
ΕΠΑ και ταυτόχρονα θα έχουν τη διοίκηση αυτών. 

Η ΔΕΠΑ προχώρησε στη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών για την πρό
σληψη ενός τεχνικού και ενός εμπορικού συμβούλου, προκειμένου να ετοιμά
σει προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για την εξεύρεση επιχορη
γήσεων από αυτήν, όσο και για την εξαίρεση των νέων ΕΠΑ από την απελευ
θέρωση της αγοράς. Με τη βοήθεια των συμβούλων η ΔΕΠΑ προχώρησε στην 
προετοιμασία των μελετών και των εγγράφων που απαιτούντο για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του 2004. 

Σημειώνεται ότι οι τρεις ΕΠΑ έχουν ήδη υποβάλει τα προγράμματα 
ανάπτυξης τους για την πενταετία 2002-2006, τα οποία έχουν εγκριθεί από 
την αρμόδια ρυθμιστική αρχή (ΡΑΕ). Η υλοποίηση όμως των προγραμμάτων 
αυτών παρουσιάζει σημαντική απόκλιση (χρονική καθυστέρηση) από τις κα
ταναλώσεις που προβλέπονται στο βασικό σενάριο του μακροχρόνιου σχεδίου 
ανάπτυξης. Επομένως απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την επιτά
χυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση. 

Στην αγορά φυσικού αερίου λειτουργεί και η ιδιωτική εταιρεία Προμη
θέας Gas, η οποία ιδρύθηκε το 1991 ως κοινοπραξία μεταξύ της ρωσικής εξα
γωγικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazexport και του Ομίλου Κοπελούζου με 
συμμετοχή κάθε μιας κατά 50%. 

Η Προμηθέας Gas έχει τη δυνατότητα εισαγωγής φυσικού αερίου, σύμ
φωνα με τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ρωσίας (έχεί εξασφαλίσει για πε
νήντα τουλάχιστον χρόνια σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν εκεί
νων της ΔΕΠΑ, που ανέρχονται σε 3 δις κυβικά μέτρα ετησίως μέχρι το 2016 
και 7 δις κυβικά μέτρα ετησίως για μετά το 2016), αφενός μεν στην περίπτωση 
που οι ανάγκες της αγοράς δεν καλύπτονται από τη ΔΕΠΑ και αφετέρου όταν 
οι ποσότητες εισαγωγής προορίζονται για εξαγωγές (η Προμηθέας Gas ανα
πτύσσεται στο χώρο της Βαλκανικής). Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπο
ρεί να κάνει χρήση του δικτύου μεταφοράς. 
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Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό απο
τελείται από τους νόμους που έχουν δημιουργηθεί, με βάση σχετικές κοινο
τικές οδηγίες, και καθορίζουν το πλαίσιο εισαγωγής, μεταφοράς, εμπορίας 
και διανομής του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αλλά και τους κανόνες του 
παιχνιδιού που αφορούν τον ανταγωνισμό, την απελευθέρωση της αγοράς, 
καθώς και άλλες διατάξεις για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ και τη διευκό
λυνση διείσδυσης του φυσικού αερίου στην κατανάλωση. 

Ειδικότερα για τις όλες δραστηριότητες και τη διαχρονική εξέλιξη της 
ΔΕΠΑ Α.Ε., αλλά και την προώθηση του φυσικού αερίου στους τελικούς κα
ταναλωτές, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις: 

• Ο Ν. 2364/1995, για την εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή 
φυσικού αερίου, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της κοινοτικής οδη
γίας 98/30/ΕΚ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 
αγοράς φυσικού αερίου. 

• Ο Ν. 2593/1998, για την αναδιοργάνωση της ΔΕΠ Α.Ε. και των θυ
γατρικών της. 

• Η κοινοτική οδηγία 98/30/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι η Ελλάδα, ως 
αναδυόμενη αγορά, μπορεί να παρεκκλίνει από διατάξεις της κοινο
τικής οδηγίας, που οδηγούν στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού 
αερίου μέχρι το τέλος του 2006. Η οδηγία αυτή καταργήθηκε την 1*1 
Ιουλίου 2004 με την οδηγία 2003/55/ΕΚ για την επιτάχυνση της δημιουρ
γίας μιας ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου με κοινούς κανόνες. Με την 
οδηγία αυτή όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου ορίζονται ως επιλέ-
γοντες με εξαίρεση τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι γίνονται 
επιλέγοντες την 1η Ιουλίου του 2007. 

• Ο Ν.3175/2003 για τη δείσδυση του φυσικού αερίου στην αστική κα
τανάλωση, με τις διατάξεις του οποίου επιτρέπεται η ελεύθερη πρό
σβαση στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και ελεύθερη επιλογή 
προμηθευτή για όλους τους παραγωγούς ηλεκτρισμού και συμπα
ραγωγής. 

4.2.2. Γενικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάστα
ση. Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (CHU) και σε πολύ μικρή αναλογία από 
άλλα αέρια, όπως αιθάνιο (C2H6), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), προπάνιο (C3H8) 
και βουτάνιο (C4H10). Το φυσικό αέριο μπορεί να προέρχεται από αμιγή κοι-
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τάσματα φυσικού αερίου ή να παράγεται ως «συνοδό» κοιτασμάτων πετρε

λαίου. Δεν πρέπει να συγχέεται με το υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο ή μείγμα) 

που είναι παράγωγο καύσιμο από τα διυλιστήρια. 

Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιμο, άρα η διαθεσιμότητα του εξαρ

τάται από την επάρκεια των κοιτασμάτων (οι σημερινές διεθνείς προβλέψεις 

- ΒΡ Statistical Review of World Energy, 2005 - είναι για 80-100 χρόνια). 

Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα (σχετική πυκνότητα 

περίπου 0,55). Σε περίπτωση επομένως διαρροής διαφεύγει προς την ατμό

σφαιρα. Το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα (σχετική πυκνότητα περί

που 1,8). 

Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου κυμαίνεται από 

9.000-11.000 kcal/Nm3, ενώ η ανώτερη θερμογόνος δύναμη του υγραερίου 

είναι υψηλότερη 23.000-30.000 kcal/Nm3. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δια

φορετική σχετική πυκνότητα των δύο καυσίμων σημαίνει ότι το φυσικό αέριο 

και το υγραέριο δεν είναι μεταξύ τους εναλλάξιμα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθεί το ένα σε καυστήρες που είναι σχεδιασμένοι για την καύση 

του άλλου. 

Τα όρια ανάφλεξης του φυσικού αερίου είναι 4,5%-15% (δηλαδή η 

καύση δεν μπορεί να διατηρηθεί, εάν η περιεκτικότητα του αέρα σε φυσικό 

αέριο είναι εκτός αυτών των ορίων), ενώ του υγραερίου είναι 2%-9,3%. 

Το φυσικό αέριο, όπως θα αναπτυχθεί κατωτέρω, μπορεί να χρησιμο

ποιηθεί στη βιομηχανία, τον εμπορικό και οικιακό τομέα μιας οικονομίας, στον 

τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς επίσης και στην κίνηση οχημάτων. 

4.2.3. Δίκτυο μεταφοράς 

Στο δίκτυο μεταφοράς του φυσικού αερίου περιλαμβάνονται: 

• Κεντρικός αγωγός μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 bar) από τα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512 

χλμ. Η διάμετρος του αγωγού είναι 36" (ίντζες) για τα πρώτα 100 χλμ 

και 30" (ίντζες) για τα υπόλοιπα. 

• Κλάδοι μεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού μήκους 

440 χλμ. 

• Μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί για τη μέτρηση της παροχής αε

ρίου και τη ρύθμιση της πίεσης. 

• Σύστημα τηλεχειρισμού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών. 
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• Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και 
τη Θεσσαλία. 

• Συνοριακός Σταθμός Εισόδου (Border Station). 

• Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στη Ρεβυθούσα, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
- Δύο δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 130.000 κ.μ. 

(65.000 κ.μ. έκαστη). 
- Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού δεξαμενόπλοιων. 
- Κρυογενικές εγκαταστάσεις. 
- Αεριοποιητές, για την επαναεριοποίηση του LNG και την τροφοδο

σία του συστήματος μεταφοράς. 
- Δύο αγωγούς διασύνδεσης της Ρεβυθούσας με το σύστημα μεταφοράς. 
- Ναυλωμένο δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 29.500 κ.μ. υγροποιημέ

νου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). 
Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο 

Ρεβυθούσα, στον κόλπο των Μεγάρων Αττικής, αποτελούν τμήμα της βασικής 
υποδομής του έργου. Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα που αποσκοπεί 
στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης φυσικού αερίου και στην αύξηση της αξιο
πιστίας του συστήματος. 

Για την τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς έχει κατασκευαστεί 
δίδυμος αγωγός που συνδέει τη Ρεβυθούσα με την ακτή της Αγ. Τριάδας. Το 
Δεκέμβριο του 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τερματικού σταθμού, ενώ 
από το Φεβρουάριο του 2000 ο σταθμός βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Για 
τη μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει ναυλωθεί δεξαμενό
πλοιο χωρητικότητας 29.500 κ.μ. ΥΦΑ. 

Επίσης η ΔΕΠΑ βρίσκεται στη φάση εκτέλεσης μελέτης σκοπιμότητας 
για την επέκταση του σταθμού, τόσο από πλευράς δυναμικότητας υποθηκευ
μένων ποσοτήτων (3η δεξαμενή), όσο και από πλευράς αύξησης της στιγμιαίας 
παροχής φυσικού αερίου προς το Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς. Διερευνάται επί
σης και η δυνατότητα εγκατάστασης και ενσωμάτωσης στον τερματικό σταθ
μό μονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας 400 MW. 

Σε συνέχεια της απόφασης της ΔΕΠΑ για αύξηση της παροχετευτικής 
δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 270 m3/h ΥΦΑ σε 1.000 m3/h 
ΥΦΑ, η ΔΕΠΑ ολοκλήρωσε τόσο το βασικό σχεδιασμό του έργου, όσο και τις 
απαραίτητες μελέτες ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκεται και ο σχετικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου 
του έργου. 
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4.2.4. Σύστημα διανομής 

Το σύστημα διανομής αποτελείται από: 

• Δίκτυα μέσης πίεσης (19 bar) στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία 

και στις βιομηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Πλατέος Ημαθίας, Ξάνθης, 

Καβάλας και ΒΙΠΕ Κομοτηνής. 

• Δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, 

προβλεπόμενου μήκους 6.500 χλμ. 

• Υπάρχον δίκτυο διανομής στην Αθήνα. 

Η ΔΕΠΑ, στο πλαίσιο του κατασκευαστικού της έργου, ολοκλήρωσε 

στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας 860 χιλιόμετρα δικτύου διανομής τα 

οποία προσετέθησαν στα υφιστάμενα 550 χιλιόμετρα δικτύου που ανήκαν στη 

Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) και ήδη τροφοδοτεί περίπου 

8.000 εμπορικούς, οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές με φυσικό αέριο. 

Η ΔΕΠΑ μέσω των ΕΔΑ έχει παραχωρήσει στις θυγατρικές της ΕΠΑ Ατ

τικής, Θεσσαλονίκης, και Θεσσαλίας τη χρήση των δικτύων μέσης και χαμη

λής πίεσης που αφορούν τις αντίστοιχες περιοχές. 

Η πρόοδος στην οργάνωση της διανομής (διείσδυση του φυσικού αε

ρίου στις πόλεις) παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, παρά τη σημαντική πρόο

δο στην οργάνωση της διανομής και την εξοικείωση του καταναλωτή με το 

νέο καύσιμο (πολλαπλά περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη). 

Σημειώνεται ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα

νία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία) οι τελικοί καταναλωτές καταναλώνουν περίπου 

το 60% των καταναλισκομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου, ενώ στην Ελλάδα 

το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται μόνο στο 14%. Σημειώνεται επίσης ότι το καύ

σιμο αυτό είναι πρόσφατα διαθέσιμο στην Ελλάδα και ότι η ΔΕΗ συμβατικά 

μπορεί να καταναλώνει μέχρι και το 75% της εισαγόμενης ποσότητας, που βέ

βαια δικαιολογεί και την καθυστέρηση της διείσδυσης στις πόλεις και το μικρό 

ποσοστό κατανάλωσης του καυσίμου αυτού από τους τελικούς καταναλωτές. 

Είναι επιβεβλημένο επομένως να επικαιροποιηθούν τα προγράμματα 

ανάπτυξης των ΕΠΑ και να εξαλειφθεί το μονοπωλιακό καθεστώς κάτω από το 

οποίο αναπτύσσονται οι ΕΠΑ (αντιμετωπίζουν μόνο τον ανταγωνισμό μεταξύ 

του φυσικού αερίου και των υπολοίπων καυσίμων και όχι τον ανταγωνισμό άλ

λων εταιρειών παροχής αερίου. Η δε νέα οδηγία της Ε. Ε. για απελευθέρωση 

της αγοράς του αερίου 2003/55/ΕΕ, που αντικατέστησε την οδηγία 98/30ΙΕΚ, 

διατηρεί τη συνέχεια του προνομιακού καθεστώτος, αλλά και περιορίζει τη μελ

λοντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ στο μετοχικό κεφάλαιο της 

ΔΕΠΑ. 
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4.3. Χρήσεις του φυσικού αερίου 

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς παραγωγικής 
δραστηριότητας της οικονομίας, με σημαντική κατανάλωση στο δευτερογενή 
τομέα. 

4.3.1. Φυσικό αέριο στη βιομηχανία 

Το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή για βιομηχανίες με 
άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες. 

Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στο βιομηχανικό τομέα: 
• Συνεχής παροχή καυσίμου που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία 

και αποδεσμεύει κεφάλαια για διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευ
τικών χώρων (μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και 
συντήρησης). 

• Μειωμένες εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο κα
θαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερ
μοκηπίου. 

• Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία. 
• Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. 
• Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου. 
• Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων. 
• Τόνωση της βιομηχανικής απασχόλησης. 
• Το φυσικό αέριο προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνο

λογιών αυξημένης ενεργειακής απόδοσης, σε πολλούς βιομηχανικούς 
κλάδους. 

• Παρέχει το κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εξοπλι
σμού των μονάδων. Ενισχύει την παραγωγή ποιοτικά ανωτέρων προϊό
ντων σε συγκεκριμένες βιομηχανίες. 

4.3.2. Ηλεκτροπαραγωγή 

Οι φυσικές αντιρρυπαντικές ιδιότητες του φυσικού αερίου σε συνδυα
σμό με το φθηνό κόστος παραγωγής και την υψηλή του απόδοση σε θερμική 
ενέργεια (σε αντίθεση με τον εγχώριο λιγνίτη), το καθιστούν μοναδικό καύ
σιμο στην ηλεκτροπαραγωγή. 

Με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα και με βέβαιη πρόβλεψη για 
αρκετές ακόμη δεκαετίες, οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, με τεχνολογία 

171 



συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου σης επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, και τα συ
στήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας στις ενεργοβόρες βιομηχα
νίες, είναι οι βέλτιστες δυνατές επιλογές τόσο από πλευράς εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας και κόστους παραγωγής, όσο και από πλευράς περι
βαλλοντικών επιπτώσεων, όταν μάλιστα οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια 
είναι δυσοίωνες για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων του Πρωτοκόλλου 
του Κιότο από την Ελλάδα. 

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται από ελληνικής πλευράς για την 
εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την προσέγγιση των υποχρεώσεων της που 
απορρέουν από το Κιότο, η ΔΕΗ έχει ορίσει (Ν.2165/1993) ως έναν από τους 
βασικούς στρατηγικούς στόχους της ενεργειακής της πολιτικής τη χρήση του 
φυσικού αερίου σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς συνδυασμένου κύκλου 
(παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας που αυξάνει το βαθμό από
δοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 50-55% έναντι 35-40% των συμβατικών 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών) και έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύ
σεις. Η ΔΕΗ έχει συνάψει 25ετή σύμβαση συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ και έχει 
θέσει ήδη σε λειτουργία μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, με καύσιμο το φυσικό 
αέριο, όπως είναι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της στον Αγ. Γεώργιο Κερατσι
νίου ισχύος 360 MW, και στο Λαύριο, καθώς και οι δύο νέες μονάδες συνδυα
σμένου κύκλου στην Κομοτηνή, ισχύος 370 MW και 480 MW. Η ΔΕΗ αποτελεί 
το μεγαλύτερο πελάτη της ΔΕΠΑ, με ετήσια απορρόφηση 1,5 δισ. κ.μ. φυσικού 
αερίου για τις ανάγκες λειτουργίας, σε σχέση με τις συμφωνημένες (μέχρι το 
2016) συνολικές ετήσιες εισαγωγές των 2,4 δισ. κ.μ. 

Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα, σε εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έχουν χορηγηθεί άδειες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
αποκλειστικά με χρήση φυσικού αερίου, συνολικής ισχύος 3.000 MW. Η υλο
ποίηση των επενδύσεων αυτών αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση στην 
κατανάλωση φυσικού αερίου το 2010, κατά περίπου 2 δισ. κ.μ. ετησίως. 

Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος η ΔΕΠΑ βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να συνάψει συμβάσεις πώλησης φυσικού 
αερίου με τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έχουν λάβει ή αναμένουν άδεια 
για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή ηλε
κτρισμού και θερμότητας με πρώτη ύλη το φυσικό αέριο εξελίσσεται με τα
χύτατους ρυθμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεδομένου ότι αποτελεί την κα
λύτερη δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς κόστους παραγωγής όσο και περι
βαλλοντικών επιπτώσεων. 

172 



Η ΔΕΠΑ έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις αυτές, ο οποίος δεν περιο

ρίζεται μόνο στην πώληση του φυσικού αερίου, αλλά επεκτείνεται και στη 

διεκδίκηση μεριδίου και στην ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριμένα η ίδια έχει 

υποβάλει δύο αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ηλεκτροπαραγωγής δυναμι

κότητας 600 MW. Η μία αφορά τη νήσο Ρεβυθούσα (400 MW), σε παρακεί

μενη του τερματικού σταθμού LNG έκταση, και η άλλη τη θέση Πάτημα της 

Ελευσίνας (200 MW). 

Τέλος, και η ΕΛΠΕ Α.Ε. έχει προβεί στην εγκατάσταση μονάδας ηλε

κτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη δυναμικότητας 390 MW, η οποία θα χρη

σιμοποιεί ως καύσιμη ύλη το φυσικό αέριο 

4.3.3. Εμπορική και οικιακή κατανάλωση 

Φυσικό αέριο στο σπίτι 

Μεγάλος αριθμός νοικοκυριών τόσο στην Ευρώπη (50 εκατομμύρια 

νοικοκυριά στην Ευρώπη) όσο και στις ΗΠΑ (πάνω από τα μισά νοικοκυριά 

της Αμερικής) απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την 

ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη και σταθερή παρο

χή του φυσικού αερίου: 

• Στη θέρμανση, χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή κάτω από 

τον απόλυτο έλεγχο του καταναλωτή. 

• Στο μαγείρεμα, χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της 

θερμοκρασίας. 

• Στο ζεστό νερό, ανάλογα με τις επιθυμίες του καταναλωτή. 

• Σε πολλές άλλες λειτουργίες του νοικοκυριού με μια σειρά νέων προϊό

ντων, όπως στεγνωτήρια ρούχων, τζάκια και μπάρμπεκιου. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα είναι: 

• Αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα. 

• Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις. 

• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους. 

• Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονο

μία χώρων. 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με 

υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρό

σθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, 

προθερμαντήρες, κ.λπ.). 

• Οικονομία, αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται, δεν προ

πληρώνεται όπως το πετρέλαιο. 
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• Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο 
από τον ηλεκτρισμό. 

Φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση 
Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου συνεχώς επεκτείνονται σε παγκό

σμιο επίπεδο. Αυτό είναι μια πρακτική απόδειξη ότι το φυσικό αέριο είναι 
πράγματι το καύσιμο του μέλλοντος και ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη 
λύση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβλήματος της ανθρωπότητας. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο για την 
κίνηση λεωφορείων από τον ΟΑΣΑ. Τριακόσια νέα λεωφορεία της ΕΘΕΛ με 
αεριοκίνηση τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία στην πρωτεύουσα, παράλληλα με 
την κατασκευή ενός από τους πιο σύγχρονους και μεγαλύτερους σταθμούς 
ανεφοδιασμού στην Ευρώπη (δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στα Ανω 
Λιόσια). Ο σταθμός αυτός διαθέτει πέντε θέσεις ανεφοδιασμού και η δυναμι
κότητα του είναι 5.000 Nm3/h φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός του σταθμού 
έχει γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος όλων των διαδικα
σιών και η ασφάλεια λειτουργίας του. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται αυτό
ματα από κεντρική μονάδα ελέγχου που είναι εγκατεστημένη στο χώρο του 
σταθμού. Σε προετοιμασία έναρξης κατασκευής βρίσκεται και ο δεύτερος 
σταθμός ανεφοδιασμού στην Ανθούσα Αττικής. Επίσης διερευνάται η δυνατό
τητα κατασκευής σταθμού και στη θεσσαλονίκη, καθώς και η επέκταση της 
χρήσης φυσικού αερίου σε οχήματα δήμων και ιδιωτικών εταιρειών με μεγά
λους στόλους αυτοκινήτων, ενώ, μετά από μελέτη που έγινε για λογαριασμό 
της ΔΕΠΑ, διαμορφώθηκαν προτάσεις για την ενίσχυση αγοράς απορριμα-
τοφόρων από πόρους του ΚΠΣ III. 

Η αυτοκίνηση με φυσικό αέριο αποτελεί μια ενδεδειγμένη ενέργεια για 
τις ελληνικές πόλεις που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά 
και για βιομηχανίες που εδρεύουν σε επιβαρημένες περιοχές και χρησιμο
ποιούν λεωφορεία για τις μεταφορές του προσωπικού τους. 

4.3.4. Φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 

Το φυσικό αέριο με τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα του μπορεί να χρησι
μοποιηθεί σε ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και 
πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώρους αναψυχής, εμπορικά 
κέντρα και καταστήματα για παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και 
άλλες εξειδικευμένες εργασίες, επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας 
και απόλυτη λειτουργικότητα. 
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Ακόμα και μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στο φυσικό αέριο τη συμ

φέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων τους. Αρτοποιεία, 

εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, 

πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής πε

ριλαμβάνονται στο μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου. 

Η χρήση του φυσικού αερίου στις προαναφερθείσες δραστηριότητες 

θα συντελέσει στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών 

συντήρησης, στη μείωση ενασχόλησης τους με παραγγελίες και παραλαβές 

και γενικότερα στην αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών. 

4.4. Ζήτηση (Κατανάλωση) φυσικού αερίου 

Όπως δείχνει ο Πίνακας 4.1 και το Διάγραμμα 4.2 (η κατανάλωση τόσο 

σε επίπεδο συνόλου όσο και σε επίπεδο τομέα), το φυσικό αέριο αντιπρο

σωπεύει το 2,4% περίπου της συνολικής ελληνικής ποσότητας ενέργειας 

προς διάθεση το 2003 (το 2002 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 2% και το 2001 

ήταν 1,8%), δηλαδή ακόμη και το 2003 η διείσδυση του φυσικού αερίου στο 

ελληνικό ενεργειακό σύστημα είναι σημαντικά μικρή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

Τελική κατανάλωση φυσικού αερίου 

κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

S. ΖΗΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) 

Μόνο φυσικό αέριο 

Ι. Βιομηχανία 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από το φυσ. αέριο 

II. Μεταφορές 

1. Απο όλες τις πηγές 

2. Μόνο από το φυσ. αέριο 

III. 'Αλλοι τομείς 

1. Από όλες τις πηγές 

2. Μόνο από το φυσ. αέριο 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

9,21 

0 

3,48 

0 

2,7 

0 

3,03 

0 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

0% 

37,8% 

0% 

29,3% 

0% 

32,9% 

0% 

1990 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

15 

0,11 

4,62 

0,1 

5,95 

0 

4,46 

0,01 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

30,8% 

91% 

39,7% 

0% 

29,7% 

9% 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

19 

0,35 

4,76 

0,34 

7,61 

0 

6,59 

0,01 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

25,1% 

97% 

40,1% 

0% 

34,7% 

3% 

2000 

Mtoe 

η 
ΜΤΙΠ 

19,5 

0,38 

5,20 

0,37 

7,34 

0 

6,96 

0,01 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

26,7% 

97% 

37,6% 

0% 

35,7% 

3% 

2001 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

20,08 

0,37 

5,16 

0,35 

7,59 

0 

7,33 

0,02 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

25,7% 

95% 

37,8% 

0% 

36,5% 

5% 

2002 

Mtoe 

Π 
ΜΤΙΠ 

20,48 

0,42 

5,16 

0,38 

7,68 

0,01 

7,64 

0,03 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

25,2% 

90,5% 

37,5% 

2,4% 

37,3% 

7,1% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

21,58 

0,51 

5,10 

0,45 

8,02 

0,01 

8,46 

0,05 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

100% 

23,6% 

88% 

37,2% 

2% 

39,2% 

10% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 
Κατανάλωση φυσικού αερίου κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

120,01 1 

1973 1990 1999 2000 2001 2002 2003 

Έτη 

•*-- Άλλοι τομείς - * - Μεταφορές -•- Βιομηχανία 

Το 88,0% της συνολικής ποσότητας το 2003 διατέθηκε στο δευτερο
γενή τομέα της οικονομίας, λόγω της υψηλής κατανάλωσης της συγκεκριμέ
νης πηγής ενέργειας στους κλάδους (της μεταποίησης) των χημικών, των μη-
σιδηρούχων μετάλλων, του σιδήρου και αλουμινίου, των τροφίμων, ποτών και 
καπνού, των μη-μεταλλικών ανόργανων, του χάρτου και πολτού και των υφα
σμάτων, αλλά και της παραγωγής Η/Ε κυρίως στις μονάδες του Κερατσινίου 
και της Κομοτηνής, το 2,0% στις μεταφορές και το υπόλοιπο 10% στους άλ
λους τομείς της οικονομίας (υπηρεσίες, νοικοκυριά - η τιμή του ήταν κατά 
20% και 60% χαμηλότερη από το πετρέλαιο θέρμανσης και την ηλεκτρική 
ενέργεια αντίστοιχα, ενώ σε σχέση με το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης η τι
μή ήταν 50% περίπου φθηνότερη). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του φυσι
κού αερίου είναι η τιμή του, το ΑΕΠ, τα κίνητρα που παρέχονται από την πολι
τεία μέσω της φορολογικής και τιμολογιακής πολιτικής, η πίεση που τυχόν 
ασκείται από υποκατάστατα αγαθά, το θεσμικό πλαίσιο και η ενημέρωση του 
καταναλωτή για το νέο ενεργειακό καύσιμο. 

Η ζήτηση φυσικού αερίου αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά την επό
μενη δεκαετία, καθώς το φυσικό αέριο διεισδύει επιθετικά στην παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε), με προϋπόθεση την άμεση απελευθέρωση της 

αγοράς Η/Ε, όπως και σε άλλους βιομηχανικούς και εμπορικούς κλάδους. 

4.5. Προσφορά φυσικού αερίου 

Η εξέλιξη της προσφοράς του φυσικού αερίου διακρίνεται σε δύο φάσεις: 

• η πρώτη περιλαμβάνει την περίοδο 1990-1996, όπου η προσφορά προερ

χόταν αποκλειστικά από την εγχώρια παραγωγή και κυμαινόταν σε χα

μηλά επίπεδα, και 

• την περίοδο 1997-2001, όπου η προσφορά αερίου καταγράφει απότο

μη αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 80%, λόγω της ολοκλήρωσης της 

αναγκαίας υποδομής του συστήματος μεταφοράς και διανομής, στο 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας, και της διασύνδεσης με 

το ρωσικό αγωγό. 

4.5.1. Εγχώρια παραγωγή 

Η εγχώρια παραγωγή προέρχεται από τα κοιτάσματα του Πρίνου και 

της νότιας Καβάλας (των οποίων τα συνολικά αποθέματα υπολογίζονται σε 

510 εκατ. κυβικά μέτρα περίπου). 

Στον Πίνακα 4.2 και το Διάγραμμα 4.3 παρουσιάζεται η εγχώρια παρα

γωγή για τα έτη 1992-2003 (σε 000 toe). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 

Παραγωγή φυσικού αερίου 
(000 toe) 

Ελλάδα 

1992 

126 

1993 

93 

1994 

48 

1995 

44 

1996 

46 

1997 

45 

1998 

40 

1999 

3 

2000 

42 

2001 

40 

2002 

42 

2003 

31 

Πηγή: Eurostat, Statistics in Focus, Environment and Energy, 2004. 

Σημειώνεται ότι το 1994 παρουσιάστηκε μια αξιόλογη μείωση της εγ

χώριας παραγωγής φυσικού αερίου ύψους 52% περίπου (απο 93.000 toe το 

1993 μειώθηκε σε 48.000 toe το 1994) και έκτοτε η εγχώρια παραγωγή πα

ρέμεινε σχεδόν στο ίδιο απόλυτο ύψος μέχρι το 1999, ενώ το 2000 παρουσία

σε σημαντική αύξηση και παρέμεινε σχεδόν σταθερή μέχρι το 2003 (η μείωση 

της παραγωγής φυσικού αερίου συνοδεύτηκε και από ταυτόχρονη και αντί

στοιχη σχεδόν μείωση της παραγωγής πετρελαίου). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 

Παραγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα 

140 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Έτη 

4.5.2. Εισαγωγές 

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία άρχισαν το 1996, όπως 
προκύπτει από τον Πίνακα 4.3 και το Διάγραμμα 4.4, με εισαγωγές ύψους 
μόλις 9 εκατ. κυβ. μέτρων. Σημειώνεται ότι μετά το 1997 ο ρυθμός εισροών 
επιταχύνθηκε με γεωμετρική πρόοδο. Έτσι, με τη διόγκωση των εισαγωγών 
(περισσότερο του 97% της κατανάλωσης), ο βαθμός αυτάρκειας της ελληνι
κής αγοράς φυσικού αερίου μειώθηκε δραματικά. 

Παρατηρείται εξάλλου ότι μέχρι το 2003 δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
εισαγωγές από την Αλγερία, την άλλη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει υπο
γράψει συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου, σε υγροποιημένη μορφή όμως. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 

Εισαγωγές φυσικού αερίου 

(000 toe) 

Εισαγωγές 

Ρωσία 

Αλγερία 

1996 

8 

0 

0 

1997 

129 

0 

0 

1998 

690 

0 

0 

1999 

1.216 

0 

0 

2000 

1.689 

0 

0 

2001 

1.670 

0 

0 

2002 

1.755 

0 

0 

2003 

2.002 

0 

0 

Πηγή: Eurostat, Statistics in Focus, Environment and Energy, 2004. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 
Εισαγωγές φυσικού αερίου 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000-

500 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΙΕΑ και της 
ΡΑΕ (ΙΕΑ/ OECD, Energy policies of ΙΕΑ Countries, Greece 2002 Review, Paris 
και ΡΑΕ (2003), Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδος για την πε
ρίοδο 2001-2010,) αναμένεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ) 
της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα είναι στο 15% περίπου για την 
περίοδο μέχρι το 2010 (που όμως είναι μόλις το ήμισυ του προβλεπόμενου 
αντίστοιχου ρυθμού των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε.), ιδιαίτερα μετά τις δεσμεύ
σεις που προκύπτουν για την προστασία του περιβάλλοντος από την επικύρωση 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο από την Ε.Ε. (η οποία θα συντελέσει στην υπο
κατάσταση των άλλων ενεργειακών προϊόντων από το φυσικό αέριο). 

4.6. Τιμολόγηση του φυσικού αερίου 

4.6.1. Τιμολόγιο μεταφοράς 

Στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας 98/30/ΕΚ της Ε.Ε. (από την 
εφαρμογή της οποίας η Ελλάδα έχει μερική απαλλαγή ως το 2006), απαιτείται 
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ο λονίοτίκός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων εμπορίας και μεταφοράς αε
ρίου. Επίσης, εν όψει της βαθμιαίας απελευθέρωσης της αγοράς αερίου οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού 
των τιμολογίων χρήσης του συστήματος της ΔΕΠΑ (τα τιμολόγια καθορίζονται 
αποκλειστικά από τη ΔΕΠΑ). 

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΠΑ εξέτασε αναλυτικά το θέμα σε συνεργασία 
με ειδικευμένους συμβούλους και κατέληξε τον Απρίλιο του 2002 στα τιμο
λόγια χρήσης του συστήματος μεταφοράς και του σταθμού LNG, με εφαρ
μογή από την 1η Ιανουαρίου 2005. Τα τιμολόγια αυτά διαμορφώθηκαν αφού 
ελήφθησαν υπόψη σε φάση δημόσιας διαβούλευσης οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, και οριστι
κοποιήθηκαν με βάση τις γενικές κατευθύνσεις και την τελική συμφωνία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια περιλαμβάνουν χρεώσεις ενέργειας (με 
βάση την κατανάλωση αερίου) και χρεώσεις ισχύος (με βάση τη δυναμικότητα 
που δεσμεύεται στο σύστημα). 

Μια σειρά πάντως από εξειδικευμένα θέματα θα αντιμετωπιστούν στο 
προσεχές μέλλον, μετά και τη διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστικού 
πλαισίου που θα διέπει την απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου. 

4.6.2. Τιμολόγια ΕΠΑ 

Η τιμή του φυσικού αερίου προσδιορίζεται από τις αρχές που τίθενται 
στο Ν. 2364/1995, βασίζεται αποκλειστικά στις τιμές των πετρελαϊκών προϊό
ντων και αναπροσαρμόζεται περιοδικά βάσει των τιμών αυτών. 

Η κατάρτιση διωνυμικών τιμολογίων αποτελείται από μια αναλογική 
συνιστώσα, η οποία μεταβάλλεται ανά δίμηνο, αναλόγως της τιμής του πετρε
λαίου θέρμανσης, και μια πάγια, δηλαδή χρέωση ισχύος, αναλόγως της εγκα
τεστημένης ισχύος (μέγιστης παροχής) κάθε σύνδεσης, ανάλογα είτε με την 
ετήσια είτε με τη μέγιστη ημερήσια ποσότητα φυσικού αερίου που κατανα
λώνεται ή αναμένεται να καταναλωθεί. 

Σημειώνεται ότι η χρέωση ισχύος έχει σκοπό την κάλυψη πάγιων στοι
χείων κόστους (επενδυτικές δαπάνες, δαπάνες συντήρησης δικτύων) που σχε
τίζονται με την παροχή φυσικού αερίου, ενώ η αναλογική συνιστώσα, την 
κάλυψη δαπανών όπως η καταμέτρηση της κατανάλωσης και η έκδοση των λο
γαριασμών, και αποτελεί μικρό ποσοστό (μικρότερο του 5%) της συνολικής ετή
σιας χρέωσης για παροχή αερίου σε μια τυπική εγκατάσταση. 
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Σημειώνεται ότι η τιμή πώλησης του φυσικού αερίου εξαρτάται από τη 

χρήση για την οποία προορίζεται, οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανική, αλλά 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης κάθε 

καταναλωτή ή κατηγορίας καταναλωτών. 

Από στοιχεία τιμών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση σε οκτώ χώρες 

μέλη της Ε.Ε.-15 και κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2003-Φεβρουαρίου 2004, 

όπως ο Πίνακας 4.4 παρουσιάζει, προκύπτει ότι η τιμή του φυσικού αερίου στις 

χώρες αυτές είναι κατά μέσο όρο 49% υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή του 

τιμολογίου θέρμανσης του φυσικού αερίου (ειδικότερα της ΕΠΑ Αττικής). 

Βεβαίως, οι τιμές θα πρέπει να συγκρίνονται και με τα αντίστοιχα ει

σοδήματα των ευρωπαϊκών χωρών, θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι τα 

ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου είναι πλέον «ώριμα», ενώ η Ελλάδα βρί

σκεται σε «πρώιμο στάδιο», με χαμηλή κατανάλωση φυσικού αερίου και 

συνεχιζόμενες επενδύσεις επέκτασης του δικτύου διανομής στις πόλεις. 

Συγκρίνοντας το ετήσιο κόστος για θέρμανση με χρήση πετρελαίου 

και φυσικού αερίου προκύπτει, όπως εμφανίζει και ο Πίνακας 4.5, ότι η μέση 

τιμή του φυσικού αερίου είναι χαμηλότερη κατά 20% (η σχέση με την 

ηλεκτρική ενέργεια είναι κατά 60% μικρότερη), και αν η ληφθεί υπόψη και η 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

Τιμές φυσικού αερίου για οικιακή χρήση 

(περίοδος Δεκεμβρίου 2003-Φεβρουαρίου 2004) 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Ιταλία 

Ολλανδία 

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Μέσος όρος 

Ελλάδα 

Μέση τιμή (€/MWh) 

37,1 

36,9 

46 

24,2 

56,8 

41,8 

30,6 

40,7 

39,3 

26,3 

Σύγκριση με τιμολόγιο 
θέρμανσης 

ΕΠΑ Αττικής (%) 

41% 

40% 

+74,9% 

-8% 

115% 

+58,9% 

+ 16,3% 

+54,8 

49% 

Πηγή: ΡΑΕ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

Σύγκριση συνολικού κόστους θέρμανσης με χρήση πετρελαίου 

και φυσικού αερίου 

(περίοδος Νοεμβρίου 2003-Απριλίου 2004) 

1. Πετρέλαιο 

2. Φυσικό αέριο 

Διαφορά (1/2) 

Ετήσια 
κατανάλωση 

(MWh) 

47,25 

47,25 

Τελική τιμή 
με ΦΠΑ 
(€/MWh) 

32,95 

26,28 

-20% 

Ετήσιο κόστος 
καυσίμου 

(€) 

1.556,81 

1.241,94 

-20% 

Ετήσιο 
πάγιο 

(€) 

53,1 

Συνολικό 
κόστος 

(€) 

1.556,8 

1.295,04 

-17% 

Πηγή; ΡΑΕ. 

ετήσια πάγια χρεώση που ανέρχεται σε 53,1€ (=7,5 €/δίμηνο χ 6 δίμηνα/έτος 

+ 8% ΦΠΑ), η συνολική μείωση του κόστους θέρμανσης λόγω χρήσης φυ

σικού αερίου ανέρχεται σε 17%. 

Η τιμολόγηση του φυσικού αερίου στο βιομηχανικό τομέα (υπάγονται οι 

καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000 kWh -

ανώτερης θερμογόνου δυνάμεως φυσικού αερίου, περίπου 200.000 Nm3 ετη

σίως - που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση προϊόντος) καθο

ρίζεται κάθε μήνα βάσει της εγχώριας τιμής των ανταγωνιστικών καυσίμων (μα

ζούτ) και διαμορφώνεται κλιμακούμενη με το μέγεθος της κατανάλωσης ανάλο

γα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα χρήσης του φυσικού αερίου, έναντι των αντα

γωνιστικών καυσίμων που έχουν καθορισθεί για κάθε κατηγορία κατανάλωσης. 

Σημειώνεται ότι για την αποφυγή εκμετάλλευσης του καταναλωτή είναι 

αναγκαία η κατάρτιση εξαρχής διαφανούς, κατανοητής και ανταγωνιστικής 

τιμολογιακής πολιτικής για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και κυρίως η παγίωση 

αρχών τιμολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρες για τον καταναλωτή όλες οι πα

ράμετροι που θα επηρεάσουν την επιλογή του για χρήση φυσικού αερίου, γιατί 

πρακτικά ο καταναλωτής άπαξ και συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου, του 

είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο καύσιμο (κυρίως σε βρα

χυπρόθεσμη βάση), λόγω του κόστους μετατροπής των εγκαταστάσεων. 

4.7. Φορολογική πολιτική σχετικά με το φυσικό αέριο 

Η φορολογική πολιτική για τη χρήση του φυσικού αερίου καθορίζεται 

με το Ν.2364/1995 και αποβλέπει στη διείσδυση του φυσικού αερίου στην ελ

ληνική ενεργειακή αγορά. 
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Με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, το φυσικό αέριο 
απαλλάσσεται κάθε φόρου (εκτός του ΦΠΑ) έως το 2010. Ο συντελεστής του 
ΦΠΑ για το φυσικό αέριο είναι μόνο 8% όσο και για την Η/Ε, ενώ για τα πε
τρελαϊκά προϊόντα (ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης) είναι 19%. Έτσι το φυ
σικό αέριο εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό έναντι του πετρελαίου κίνησης 
και του ηλεκτρισμού, ενώ στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης επιτυγ
χάνεται μειωμένη τιμή κατά 10-20%. Στην περίπτωση της βιομηχανίας όπου υπο-
καθιστάμενο καύσιμο είναι το μαζούτ, η ανταγωνιστικότητα είναι απολύτως 
οριακή και επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών εκπτώσεων. 

Με τελευταία πρόταση οδηγίας (2003/96/ΕΚ) της Ε.Ε. με ισχύ από 
1/1/2004, καθορίζονται τα νέα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων στην Ε.Ε. καθώς και οι δυνατότητες απαλλαγών/εξαιρέσεων με σκο
πό την εναρμόνιση των κρατών-μελών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς 

4.8. Ανταγωνισμός - Απελευθέρωση της αγοράς 

Δεδομένου ότι ο κλάδος φυσικού αερίου στην Ελλάδα λειτουργεί κάτω 
από μονοπωλιακές συνθήκες, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυ
τόν δεν υφίστανται κανένα ανταγωνισμό από ομοειδείς εταιρείες, τουλάχιστον 
μέχρι το 2006. 

Μετά όμως το έτος αυτό, όπου η αγορά απελευθερώνεται, με βάση την 
κοινοτική οδηγία 2003/55/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την οδηγία 98/30/ΕΚ (σύμ
φωνα με τις νέες ρυθμίσεις όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου ορίζονται ως 
επιλέγοντες από την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, με εξαίρεση όσους χρησι
μοποιούν αέριο για οικιακή χρήση, για τους οποίους η προθεσμία για πλήρη 
απελευθέρωση παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου του 2007 το αργότερο) και 
τον ελληνικό Ν. 3175/2003, θα υπάρξουν ανταγωνιστικές πιέσεις μόνο σε επί
πεδο προμήθειας φυσικού αερίου. Έτσι οι καταναλωτές (επιλέγοντες) θα είναι 
σε θέση να επιλέξουν τον προμηθευτή τους εκτός από την ΔΕΠΑ μετά την 1η 
Ιουλίου του 2007, που μέχρι τότε θα κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα προμή
θειας της εγχώριας αγοράς (οι ηλεκτροπαραγωγοί και συμπαραγωγοί απο
κτούν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου και για το 
σκοπό αυτό εφαρμόζεται ρυθμιζόμενη πρόσβαση τρίτων στο εθνικό σύστημα 
μεταφοράς φυσικού αερίου και στις εγκαταστάσεις του υγροποιημένου φυσι
κού αερίου). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μη ύπαρξη ανταγωνισμού στον τομέα 
του φυσικού αερίου αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τον ανταγωνισμό 
στον τομέα του ηλεκτρισμού, καθόσον κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών 
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προγραμμάτων των νέων παραγωγών που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά του 
ηλεκτρισμού, οι τράπεζες θεωρούν τα προγράμματα αυτά υψηλού επιχειρη
ματικού κινδύνου, και λόγω της αβεβαιότητας κοστολόγησης του φυσικού αερίου. 

Στον κλάδο όμως των ΕΠΑ ο ανταγωνισμός και μετά την περίοδο αυτή 
θα είναι αδύνατος, αφού οι εταιρείες αυτές έχουν μονοπωλιακό δικαίωμα στην 
περιογή που αναπτύσσονται για τα επόμενα τριάντα χρόνια (νομική παραχώρηση). 

Τονίζεται πάντως ότι ανταγωνισμός στην αγορά μπορεί να προκύψει από: 
• υποκατάστατα προϊόντα (πετρελαιοειδή προϊόντα ή με ηλεκτρική ενέρ

γεια), 
• την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού 

πλαισίου, 
• οικονομικά αντικίνητρα, 
• την έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών, οι οποίοι συγχέουν, σε 

πολλές περιπτώσεις, το υγραέριο με το φυσικό αέριο, 
• τη σχετική τιμή του φυσικού αερίου με τα άλλα ενεργειακά προϊόντα 

(το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο από το πετρέλαιο, και την Η/Ε). 
Δεδομένου ότι στο φυσικό αέριο οι κεφαλαιακές δαπάνες (κόστος) εί

ναι υψηλότερες από την εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών, ο καταναλωτής 
προτιμά τα υποκατάστατα προϊόντα. 

4.9. Εξοικονόμηση ενέργειας 

Η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου, άμεσα, κυρίως στις οικιακές και 
εμπορικές χρήσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των απωλειών με
τατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας στους καταναλωτές, και είναι ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η χρησιμοποίηση εξάλλου φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου 
κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης 
παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπα
ραγωγικών σταθμών, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που θα ήταν αναγκαία 
για την παράλληλη παραγωγή και θερμότητας. 

Λόγω της «καθαρότητας» των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρ
μογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές 
απώλειες. 

Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις 
στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, μια και θα μειωθεί η εξάρτη
ση της από το πετρέλαιο. 
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4.10. Χρηματοδότηση 

Το έργο του φυσικού αερίου έχει χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό 
Δημόσιο - μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων - και την Ευρω
παϊκή Ένωση, από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης Ι και II και τις κοινοτικές 
πρωτοβουλίες Regen και Interreg II. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι) κάλυψαν το 
39,3% των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από ενάρξεως (1988) μέχρι 
και το τέλος του έτους 2003. 

Για τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης της συνολικής επενδυτικής 
δαπάνης, πέραν των ιδίων κεφαλαίων (σε ποσοστό 42,3%) χρησιμοποιήθηκε 
και ο δανεισμός (18,4%). 

Σημαντική πηγή δανειοδότησης είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων και κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 
(ΕΚΑΧ). 

Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της δημιουργηθείσας υποδο
μής, νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 808 εκατ. € έχουν ενταχθεί για 
συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης III (2000-2006). 

4.11. Προστασία του περιβάλλοντος 

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, 
μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σα
φώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθ
μού απόδοσης (μονάδες συνδυασμένου κύκλου) μειώνει τη συνολική κατανά
λωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Σημειώνεται ότι: 
• Το φυσικό αέριο έχει τους χαμηλότερους ρύπους σε σχέση με όλα τα 

υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα (δεν περιέχει ενώσεις θείου). 
• Παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, επομένως, όταν υποκαθιστά 

άλλα καύσιμα, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκη
πίου. 

• Δεν περιέχει καθόλου θείο, άρα δεν προκαλεί το φαινόμενο της όξινης 
βροχής. 

• Η καύση του είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέμπει αιθάλη και αιω
ρούμενα σωματίδια. 
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4.12. Η ταυτότητα της ΔΕΠΑ 

4.12.1. Ιστορικό 

Πρόδρομος του φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν το φωταέριο. Το διέ
θεσε στην αγορά για πρώτη φορά το 1857 η γαλλική εταιρεία φωταερίου, η 
οποία το 1939 περιήλθε στο Δήμο Αθηναίων. Η Δημοτική Επιχείρηση Φωταε
ρίου (ΔΕΦΑ) συνέχισε να προμηθεύει τους καταναλωτές της με φωταέριο μέχρι 
το 1984. Τη χρονιά αυτή έγινε η σύνδεση με τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπρο
πύργου (ΕΛΔΑ) και άρχισε η τροφοδότηση του δικτύου της ΔΕΦΑ με ναφθαέ-
ριο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1997. 

Το 1983 όμως είναι η χρονιά που καταρτίζεται η πρώτη προμελέτη για 
το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η μελέτη γίνεται για λογαριασμό της τότε 
Δημοσίας Επιχείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ) και το 1987 υπογράφεται η πρώτη 
διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για την προμήθεια φυσικού 
αερίου. Ακολουθούν συμφωνίες της ΔΕΠ με τη ρωσική Sojuzgazexport, σή
μερα Gazexport, και με τη Sonatrach της Αλγερίας. 

Η ΔΕΠΑ ιδρύθηκε το 1988 ως θυγατρική της ΔΕΠ και στη συνέχεια, με 
την αναδιοργάνωση της ΔΕΠ και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ως «Ελ
ληνικά Πετρέλαια», μεταβιβάστηκε το 65% του μετοχικού της κεφαλαίου στο 
ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο 35% παρέμεινε στη μητρική εταιρεία, ενώ το 
Δεκέμβριο του 1997 ενσωματώνει στο δυναμικό της και το δίκτυο της ΔΕΦΑ. 
Σήμερα η ΔΕΠΑ έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη μιας μεγάλης ενεργειακής 
επένδυσης, αναλαμβάνοντας την εισαγωγή, τη μεταφορά και την εκμετάλλευ
ση του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Η ΔΕΠΑ, μέσω των θυγατρικών της (κατά 100%) Εταιρειών Διανομής 
Αερίου (ΕΔΑ), συμμετέχει με ποσοστό 51% στις Εταιρείες Παροχής Αερίου 
(ΕΠΑ), οι οποίες είναι οι τοπικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την επέκτα
ση των δικτύων πόλης, αλλά και τη διανομή του αερίου μέχρι την «πόρτα» 
των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών. 

Ο νέος αιώνας βρίσκει τη ΔΕΠΑ έτοιμη να διαδραματίσει ένα νέο, δυ
ναμικό, πιο σύνθετο ρόλο. Εκτός από τη δημιουργία υποδομής για την εισα
γωγή, μεταφορά και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναδεικνύεται 
σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα της ευρύτερης περιοχής με την εφαρμο
γή της εθνικής στρατηγικής που αποσκοπεί στην καθιέρωση της Ελλάδας ως 
«διαδρόμου φυσικού αερίου» μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Βασική επιδίωξη απο
τελεί η απρόσκοπτη «ροή» φυσικού αερίου από τις πηγές του στην ευρύτερη 
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περιοχή της Κασπίας, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, προς τα 

κέντρα κατανάλωσης στην Ευρώπη και τη Βαλκανική χερσόνησο μέσω Τουρ

κίας και Ελλάδας. 

Μια σειρά από μέτρα έχουν ληφθεί από τη ΔΕΠΑ στα πλαίσια της 

«ενεργειακής διπλωματίας» που επιδιώκει το Υπουργείο Ανάπτυξης και υπό 

την καθοδήγηση του, για την επίτευξη του στόχου αυτού: 

• Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της τουρ

κικής BOTAS για διασύνδεση των δικτύων Ελλάδας-Τουρκίας. 

• Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ιταλι

κής EDISON GAS για την επέκταση της ελληνικής υποδομής προς τη 

Δύση και τη διασύνδεση της με το δίκτυο φυσικού αερίου της Ιταλίας. 

• Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ιρα

νικής NIOC. 

• Η υπογραφή κοινής δήλωσης μεταξύ της ΔΕΠΑ και της SOCAR του 

Αζερμπαϊτζάν. 

• Η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

που προβλέπει τη δέσμευση των δύο χωρών να υλοποιήσουν το έργο 

διασύνδεσης μεταξύ της ΔΕΠΑ και της BOTAS. 

• Η υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ των ΔΕΠΑ, BOTAS και των εται

ρειών αερίου των χωρών της δυτικής βαλκανικής χερσονήσου [ΜΑ-

KPETROL (FYROM), Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας της Αλβα

νίας, NIS-GAS (Σερβία), PLINACRO (Κροατία), GEOPLIN (Σλοβενία) και 

BH-GAS (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)], με το οποίο τα μετέχοντα μέρη συμφω

νούν να συμμετάσχουν σε κοινή μελέτη και διερεύνηση των δυνατοτή

των της μεταφοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Μέσης Ανα

τολής και Κασπίας προς και διαμέσου των περιοχών ενδιαφέροντος τους 

με βάση τα εκατέρωθεν οικονομικά συμφέροντα. 

Τα δύο «έργα προτεραιότητας» που εκτελούνται ήδη είναι η διασύνδε

ση των δικτύων Τουρκίας-Ελλάδας και η αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίη

σης του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, από την τρέχουσα των 270 

m31 h ΥΦΑ σε 1.000 m31 h ΥΦΑ. 

4.12.2. Ανάπτυξη νέων χρήσεων του φυσικού αερίου 

Παράλληλα με την προσπάθεια αύξησης της κατανάλωσης φυσικού 

αερίου στις γνωστές μέχρι σήμερα χρήσεις, η ΔΕΠΑ επιδιώκει και ενισχύει τη 

χρήση του καυσίμου σε νέες δραστηριότητες: 
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Η συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας είναι ένας από τους το

μείς της χρήσης του φυσικού αερίου στις ελληνικές επιχειρήσεις που αναμέ

νεται να βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους, μέσω της μείωσης 

του συνολικού ενεργειακού κόστους. Συμπαραγωγή είναι η ταυτόχρονη παρα

γωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ή ψύξης) από την ίδια ενεργειακή μο

νάδα. Τα πλεονεκτήματα της συμπαραγωγής είναι η αυξημένη συνολική ενερ

γειακή απόδοση (έως 85%) καθώς και η ενεργειακή αυτονομία που προσφέρει. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αξιόλογα τεχνολογικά επιτεύγμα

τα στην παραγωγή ενέργειας από μονάδες κυψελών καυσίμου. Οι μονάδες αυ

τές συνδυάζουν υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης και αυξημένες περιβαλ

λοντικές επιδόσεις. Οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες λαμβάνουν υπόψη τις 

απαιτήσεις του βιομηχανικού και τριτογενούς τομέα και ταξινομούνται σε κα

τηγορίες ανάλογα με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους. Η τεχνολογία κυ

ψελών καυσίμου μπορεί να επιτύχει ηλεκτρικούς βαθμούς απόδοσης μεγαλύ

τερους από 60%, γεγονός που την καθιστά «πολλά υποσχόμενη» τεχνολογία. 

Η ΔΕΠΑ δεν βρίσκεται έξω από τις νέες εξελίξεις. Σε συνεργασία με το EM Π 

συμμετέχει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ

ΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε ειδικό πρόγραμμα που προβλέπει το 

σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία προτύπων εφαρμογών. Το πρό

γραμμα περιλαμβάνει ακόμα την αξιολόγηση της λειτουργίας των μονάδων 

κυψελών καυσίμου και τη διοργάνωση ημερίδων με στόχο τη διάδοση των 

αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους. 

Η χρήση του φυσικού αερίου στα θερμοκήπια. Είναι ευρέως διαδεδομέ

νη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης του 

οφείλεται στον εμπλουτισμό του αέρα του θερμοκηπίου με διοξείδιο του άν

θρακα, το οποίο παράγεται κατά την καύση του φυσικού αερίου και συμβάλ

λει στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και κατά συνέπεια στη διαδικασία της 

παραγωγής. Επιπλέον, η χρήση του φυσικού αερίου διευκολύνει την επίτευξη 

των κατάλληλων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας που ευνοούν την 

ανάπτυξη της καλλιέργειας. Στη χώρα μας σήμερα σε σύγχρονα θερμοκήπια 

χρησιμοποιείται κυρίως LPG. Όμως η ανάπτυξη των δικτύων διανομής θα 

δώσει τη δυνατότητα χρήσης φυσικού αερίου και σε αυτό τον τομέα με τε

ράστια πλεονεκτήματα για πολλούς τομείς της γεωργίας 

4.12.3. Μερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ 

Μετά από σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικο

ποιήσεων, τον Ιούνιο του 2000, άρχισαν οι διαδικασίες μετοχοποίησης της 
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ΔΕΠΑ. Στη συνέχεια προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή 
χρηματοοικονομικού συμβούλου μετοχοποίησης, και οι διαδικασίες του διαγω
νισμού ολοκληρώθηκαν το Φεβρουάριο του 2001 με την επιλογή κοινοπραξίας 
τραπεζών από την J.P. Morgan. 

Μερικούς μήνες αργότερα (Ιούνιος 2001) ο χρηματοοικονομικός σύμ
βουλος παρουσίασε την πρόταση του, η οποία προέβλεπε την αναζήτηση στρα
τηγικού επενδυτή για το σύνολο της ΔΕΠΑ, σε ποσοστό μέχρι 35% του με
τοχικού της κεφαλαίου. 

Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε το Σεπτέμ
βριο του 2002, στην οποία ανταποκρίθηκαν εννέα διεθνείς όμιλοι. 

Παράλληλα, το Σεπτέμβριο του 2002 δημοσιεύτηκε ο Ν.3049/2002 για 
την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και έκτοτε η όλη διαδι
κασία προσαρμόστηκε στο νέο αυτό νόμο. 

Το Σεπτέμβριο του 2003 στο στάδιο υποβολής δεσμευτικών οικονομι
κών προσφορών ανταποκρίθηκε η ισπανική Gas Natural (ο διαγωνισμός κυ-
ρήχθηκε άγονος). Έκτοτε δεν υπάρχουν εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό. 

Όσον αφορά στις τρέχουσες εξελίξεις, συνεχίζεται η διαδικασία για τη 
μετοχική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ. Ο στρατηγικός επενδυτής, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, θα εξαγοράσει 
το 35% των μετοχών της. 

Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα διατηρήσουν το 35%, το οποίο ήδη κατέ
χουν, ενώ η ΔΕΗ θα κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης (option) για το 
υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. 

4.13. Διαπιστώσεις 

• Η ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου θα πρέπει να αποτελέσει 
στρατηγική επιλογή. 

• Οι καταναλώσεις φυσικού αερίου που προβλέπονται στα προγράμματα 
ανάπτυξης των ΕΠΑ εμφανίζουν σημαντική χρονική καθυστέρηση από 
τις καταναλώσεις που προγραμματίζονταν, γεγονός που επισημαίνει το 
χαμηλό ρυθμό διείσδυσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση. 

• Διασφαλίζεται η συνέχεια προνομιακού καθεστώτος λειτουργίας των 
υφισταμένων ΕΠΑ ακόμη και με τη νέα οδηγία (55/2003/Ε.Ε.) απελευ
θέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου. 

• Στην προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου μπορεί να συμβάλλει 
η τοπική αυτοδιοίκηση. 
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• Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες από μέρους της δημόσιας 

διοίκησης και του ΟΤΑ για υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου 

στα δημόσια και δημοτικά καταστήματα. 

• Θα πρέπει να καθιερωθεί άμεσα η εφάπαξ φορολογική απαλλαγή κάθε 

φορολογούμενου, με συγκεκριμένο ποσό, για την εγκατάσταση και 

σύνδεση με το δίκτυο του καθώς επίσης και των συσκευών χρήσης 

φυσικού αερίου. 

• Προϋπόθεση εισόδου νέων ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στην 

αγορά Η/Ε αποτελεί η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλαισίου στην αγορά 

φυσικού αερίου. 

• Σημειώνεται ότι για την αποφυγή εκμετάλλευσης του καταναλωτή είναι 

αναγκαία η κατάρτιση εξαρχής διαφανούς, κατανοητής και ανταγωνι

στικής τιμολογιακής πολιτικής για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και 

κυρίως η παγίωση αρχών τιμολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρες για 

τον καταναλωτή όλες οι παράμετροι που θα επηρεάσουν την επιλογή 

του για χρήση φυσικού αερίου, γιατί πρακτικά ο καταναλωτής «άπαξ« 

και συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου τού είναι αδύνατον να 

χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε άλλο καύσιμο (κυρίως σε βραχυπρόθεσμη 

βάση), λόγω του κόστους μετατροπής των εγκαταστάσεων. 

• Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας πετρελαίου και φυσι

κού αερίου συνδέονται μεταξύ τους, η απελευθέρωση της αγοράς της 

Η/Ε ευνοεί την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, η οποία με τη 

σειρά της προσφέρει σοβαρές δυνατότητες υποκατάστασης προϊόντων 

πετρελαίου. Έτσι, οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται θα πρέπει να είναι 

συντονισμένες και να εξετάζονται ως προς τη συνολική τους ενεργεια

κή επίπτωση. 

• Δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι πολλοί παίχτες της αγοράς 

δραστηριοποιούνται σε διάφορα τμήματα της - για παράδειγμα η ΕΛΠΕ 

κατέχει σημαντικό τμήμα της ΔΕΠΑ, ενώ έχει λάβει άδεια ηλεκτροπα

ραγωγής με χρήση φυσικού αερίου και η ΔΕΗ έχει δικαίωμα αγοράς 

μεριδίου της ΔΕΠΑ. 

• Αύξηση συμμετοχής της ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ θα σημάνει το τέλος της απε

λευθέρωσης και στις δύο αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΗΠΙΕΣ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5.1. Γενικά 

Μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1974 και 1979 και μετά τη συνειδο-
τοποίηοη της διόγκωσης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων τα 
οποία δημιούργησαν οι συμβατικές μορφές ενέργειας, η διεθνής κοινότητα 
και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον 
για την αξιοποίηση των καλουμένων «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ». 

Με τον όρο «ήπιες» μορφές ενέργειας εννοούμε τις μορφές ενέργειας 
των οποίων η αξιοποίηση δεν διαταράσσει αισθητά το περιβάλλον (δεν προκα
λούν μόλυνση της ατμόσφαιρας όπως οι συμβατικές μορφές ενέργειας), ενώ 
με τον όρο «ανανεώσιμες» εκείνες τις μορφές ενέργειας που η εκμετάλλευση 
τους δεν συνεπάγεται μείωση/εξάντληση των αποθεμάτων τους, είτε γιατί υπάρ
χουν σε ουσιαστικά ανεξάντλητες ποσότητες είτε γιατί αναπαράγονται από τη 
φύση και τον άνθρωπο. Είναι οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε 
ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και 
στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα, του λιγνίτη, και των υδρογοναν
θράκων, και η αξιοποίηση τους έγκειται μόνο στην ανάπτυξη αξιόπιστων και 
οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα δεσμεύουν το δυναμικό τους. 

Για πολλές χώρες οι ΑΠΕ αποτελούν μια σημαντική εγχώρια πηγή ενέρ
γειας με ευνοϊκές προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμ
βάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ανθρωπότη
τας από τους εξαντλήσιμους ενεργειακούς πόρους και κυρίως από το ακριβό 
εισαγόμενο πετρέλαιο, στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους 
εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος (περιορισμό του διοξειδίου 
του άνθρακα-CO^, που είναι σημαντικός στόχος της παγκόσμιας κοινότητας. 

Οι πρωτογενείς ήπιες ή ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι: 
• Η ηλιακή ενέργεια (η γη δέχεται από τον ήλιο μια ποσότητα ενέργειας 

ίση περίπου με 7x1017 kWh το χρόνο ή άλλως η ποσότητα ακτινοβο
λίας που φθάνει στη γη κυμαίνεται ανάμεσα σε 80 και 300 Watt/m2), η 
οποία αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται και τη 
θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 
διακρίνονται σε: 
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- Παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήματα (τα υβριδικά συστήματα 

είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος με γεννήτρια πε-

τρελαίου-ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος - Η/Ζ), τα οποία είναι δομικά 

στοιχεία και κατάλληλες αρχιτεκτονικές λύσεις ενός κτιρίου, που, 

αξιοποιώντας τους νόμους μεταφοράς θερμότητας, συλλέγουν την 

ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε μορφή θερμότητας και τη δια

νέμουν στο χώρο, για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό. Η συλλογή 

της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 

και ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του γυα

λιού ή άλλου διαφανούς ηλιακού και τον εγκλωβισμό της θερμό

τητας στο εσωτερικό του χώρου. 

- Ενεργητικά (ή θερμικά) ηλιακά συστήματα, τα οποία αποτελούν μη

χανολογικά συστήματα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, τη με

τατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και τη διανέμουν, χρησι

μοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς και 

θερμότητας. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλια

κών συστημάτων είναι οι γνωστοί μας ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι 

μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμική ακτινοβολία-πα-

ραγωγή ζεστού νερού (η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις 

σε εγκατεστημένους ηλιακούς συλλέκτες ανά κάτοικο στη Ε.Ε.-15). 

- Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β), τα οποία, αν και παρουσιάζουν υψη

λό κόστος (μειονέκτημα για τα Φ/Β συστήματα), μετατρέπουν την 

ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, και λύνουν το πρόβλημα ηλεκτροδό

τησης σε αρκετές περιπτώσεις για απομακρυσμένες και δυσπρό

σιτες περιοχές (κυρίως νησιά, μικρά χωριά, εξοχικές κατοικίες, μο

ναστήρια), φάρους (η ελληνική υπηρεσία φάρων του Πολεμικού 

Ναυτικού έχει εγκαταστήσει ένα μεγάλο αριθμό Φ/Β συστημάτων σε 

πολλούς φάρους της Ελλάδας), αλλά και μικροσυσκευές (υπολογι

στές, ρολόγια, κλπ). Τα Φ/Β συστήματα έχουν μηδενική ρύπανση 

της ατμόσφαιρας και του εδάφους, αθόρυβη λειτουργία και απε

ξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες 

περιοχές. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυ

ξη .και εφαρμογή Φ/Β συστημάτων, έχουν δε εγκατασταθεί και λει

τουργούν Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος της τάξεως των 1000 

kWp (κυρίως από την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, κ.ά.). 

• Η αιολική ενέργεια (άνεμος), η οποία μετασχηματίζεται αρχικά σε μη

χανική και ακολούθως σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω των ανεμογεννητριών 
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- Α/Γ (η Ελλάδα έχει αξιόλογο αιολικό δυναμικό, κυρίως στο νησιωτικό 
χώρο, όπου έχουν αναπτυχθεί τα καλούμενα αιολικά πάρκα - Κύθνος, 
Εύβοια) ή μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια για άντληση νερού, κλπ. 
Το κύριο μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος των ανεμογεννητριών. Η 
μείωση του κόστους επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση στη ίδια θέση 
περισσοτέρων ανεμογεννητριών (συστοιχίες αναμογεννητριών), οπότε 
σχηματίζονται τα καλούμενα «αιολικά πάρκα», που επιτρέπουν τη μα
ζική εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας και τη διοχέτευση του συ
νόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα 
διανομής. Η αιολική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, 
αλλά και καθαρή προς το περιβάλλον. Η εκμετάλλευση της αιολικής 
ενέργειας με συστηματικό τρόπο άρχισε παγκοσμίως στις αρχές της 
δεκαετίας του '80 και αυξήθηκε αλματωδώς τα τελευταία χρόνια. Στην 
Ελλάδα η αιολική ενέργεια έχει αυξηθεί αξιόλογα λόγω του ότι η χώρα 
διαθέτει πολλές βουνοκορφές, αλλά και απομονωμένα νησιά, τα οποία 
θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, 
αν γινόταν σωστός προγραμματισμός και άρση τυχόν υφισταμένων 
εμποδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών. 

• Η γεωθερμία (επιφανειακή ανάβλυση ή από γεωτρήσεις σε μεγάλα βά
θη, μεγάλης ποσότητας γεωθερμικών ρευστών όπως π.χ. θερμού νε
ρού ή/και ατμών ή απλώς θερμού αέρα) είναι μια ήπια και ανανεώσιμη 
ενεργειακή πηγή, η οποία μπορεί, με τις σημερινές τεχνολογικές δυνα
τότητες, να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης αλλά και παραγω
γής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες περιπτώσεις. Η θερμοκρασία 
του γεωθερμικού ρευστού ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή και μπο
ρεί να έχει τιμές από 25°C μέχρι 350°C. Σημειώνεται ότι η γεωθερμία 
μέσης (μεταξύ 150°C και 100°C) και χαμηλής (100°C έως 25 °C) ενθαλ
πίας αξιοποιείται ως θερμική ενέργεια για θερμοκήπια (μεγάλη η χρή
ση της στην Ελλάδα), ιχθυοκαλλιέργειες, θέρμανση οικισμών, κλπ., ή 
η γεωθερμία υψηλής (πάνω από 150°C) και μέσης ενθαλπίας μετασχη
ματίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια (με πολύ καλά αποτελέσματα). Τονίζε
ται ότι η γεωθερμική ενέργεια είναι ανεξάντλητη και φυσικά σχετικά 
καθαρή ενέργεια (με την επιστροφή των γεωθερμικών ρευστών στο 
υπέδαφος αμέσως μετά τη χρήση τους, μέσω μιας ιδιαίτερης γεώτρη
σης, μπορεί να αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά οι επιπτώσεις στο πε
ριβάλλον) και βρίσκεται σε πολλά σημεία της Ελλάδας (γεωθερμικά 
πεδία στη Μήλο και στη Νίσυρο), λόγω της διαμόρφωσης του υπε
δάφους της. 
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• Η βιομάζα (ξύλα, ενεργειοφιττείες, κατάλοιπα φυτικών προϊόντων, σκου

πίδια, ζωικά απόβλητα όπως κοπριά, λίπος ζώων, άχρηστα αλιεύματα), 

η οποία μπορεί να μετατραπεί σε διάφορες μορφές στερεών, υγρών και 

αερίων καυσίμων υψηλής θερμογόνου δύναμης και η οποία άρχισε να 

παίζει σημαντικό ρόλο μετά την ενεργειακή κρίση του 1974. Για να 

ληφθεί ενέργεια από τη βιομάζα θα πρέπει να υπάρξει καύση ή να 

υπάρξουν διάφορες θερμοχημικές (π.χ. πυρόλυση, αεροποίηση) ή βιο

χημικές διεργασίες (π.χ. αερόβια ζύμωση). Η κυριότερη ενεργειακή 

μορφή βιομάζας στην Ελλάδα είναι το ξύλο που χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο όπως έχει, ή μετασχηματισμένο σε ξυλάνθρακα (ξυλοκάρβου-

νο). Αξιόλογη θέση κατέχουν και τα κατάλοιπα των φυτικών καλλιερ

γειών/προϊόντων, όπως το άχυρο, τα στελέχη του ηλίανθου, του καλα

μποκιού, του βαμβακιού, κλπ. Δυνατότητες οικονομικής ενεργειακής 

αξιοποίησης υπάρχουν επίσης και για τα απορρίμματα (σκουπίδια) των 

οικισμών σε συνδυασμό με διαλογή και ανακύκλωση τους. Η περι

βαλλοντική καθαρότητα της βιομάζας εξαρτάται από την ποιότητα της 

πρώτης ύλης, αλλά και από τη τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί. 

Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες καλλιεργούνται ορισμένα φυτά (ενερ

γειακές καλλιέργειες), τα οποία ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία 

μπορούν να δώσουν υγρά καύσιμα που καλούνται «βιοκαύσιμα» και τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση, για παραγωγή 

ηλεκτρισμού, αλλά και ως καύσιμα αυτοκινήτων (Βραζιλία). 

Οι κυριότερες χρήσεις της βιομάζας είναι: 

- η θέρμανση θερμοκηπίων, 

- η θέρμανση κτιρίων με καύση βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς 

λέβητες, 

- η παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες 

ξύλου, 

- η τηλεθέρμανση, δηλαδή η προμήθεια θέρμανσης χώρων καθώς και 

θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό, ένα 

χωριό ή μια πόλη, από έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμό

τητας μέσω αγωγού στα θερμαινόμενα κτίρια, 

- η παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και Χώ

ρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ). 

• Το μικρής κλίμακας υδροδυναμικό (Μ.Υ.Η.Ε.) ο καλούμενος «λευκός άν-

θραξ», ή πιο γνωστό ως «μικρά υδροηλεκτρικά» (η ελληνική νομοθεσία 

- Ν. 1559/1985 και Ν. 2244/1994 - ορίζει ως «μικρούς» τους σταθμούς 
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με ισχύ μικρότερη των 10 MW), τα οποία παράγουν κυρίως ηλεκτρική 

ενέργεια (το νερό πέφτοντας από κάποιο ύψος ή ρέοντας με μεγάλη 

ταχύτητα κινητοποιεί τροχούς με πτερύγια, τους καλούμενους υδρο

στροβίλους, και παράγει ηλεκτρική ενέργεια), αλλά πολλές φορές χρη

σιμοποιούνται παράλληλα για ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης ή ακόμη 

και για ιχθυοκαλλιέργειες και αναψυχή (έργα πολλαπλού σκοπού). 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της 

ενεργειακής εξάρτησης και στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφο

διασμού (διαφοροποίηση της παραγωγής ενέργειας). Προβλέπονται επίσης 

θετικές επιπτώσεις όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

και άλλων ρύπων, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και απασχόλησης, και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου, δηλαδή προβλέπεται ενίσχυση των τριών πυλώνων 

της αειφόρου ανάπτυξης. 

Σοβαρό μειονέκτημα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί το υψηλό κό

στος παραγωγής ενέργειας έναντι των συμβατικών πηγών. Στην πραγματικό

τητα όμως οι ΑΠΕ είναι φθηνότερες έναντι των συμβατικών μορφών ενέρ

γειας αν στο φαινομενικό κόστος των συμβατικών ενσωματωθεί και το κα

λούμενο «εξωτερικό κόστος» ή «κρυμμένο κόστος», καθώς και τα τυχόν πρό

στιμα που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του Κιότο, και που αντανακλούν 

τις πρόσθετες δαπάνες που πρέπει να καταβάλλει το κοινωνικό σύνολο από 

τις καταστροφές που προκαλούνται στο περιβάλλον - αέρας, έδαφος, υδά

τινοι πόροι - και στην ανθρώπινη υγεία, ως συνέπεια της χρήσης των συμ

βατικών πηγών ενέργειας. Η περαιτέρω επομένως διείσδυση των ΑΠΕ στη 

αγορά ενέργειας χρειάζεται οικονομική ενίσχυση-στήριξη. Επιπλέον θα πρέπει 

να τονιστεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζονται εφεδρικές συμ

βατικές πηγές ενέργειας, λόγω κλιματολογικών και άλλων παραγόντων που 

μπορούν να ποικίλλουν από ημέρα σε ημέρα και από έτος σε έτος. Η ηλε

κτροπαραγωγή π.χ. από αιολική και ηλιακή ενέργεια μπορεί να είναι διακοπτό

μενη και απρόβλεπτη. Εξάλλου, κλιματικοί παράγοντες μπορεί να προξενή

σουν μεγάλες αυξομειώσεις στη διαθεσιμότητα βιομάζας ή υδροηλεκτρικής 

ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους ή από έτος σε έτος. 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Ε.Ε. 

για λόγους ανεξαρτησίας ενεργειακού εφοδιασμού και προστασίας του πε

ριβάλλοντος, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Αυτό προκύπτει 

από την οδηγία 2001/77/ΕΚ με την οποία καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι 

για το ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και της ηλεκτρικής 

ειδικότερα, που θα προέρχεται απο τις ΑΠΕ, κατά το έτος 2010. Ο στόχος 
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που τέθηκε για την Ε. Ε.-15 ήταν 12% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέρ
γειας και 22,1% για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για την Ελλάδα ο 
στόχος παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ προς την κατανάλωση Η/Ε που τέθηκε ήταν 
20,1%. Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι καθορισθέντες στόχοι για τα επιμέ
ρους κράτη της Ε.Ε.-15, καθώς και η κατάσταση που αυτά βρίσκονταν το 2003, 
που προέκυψε απο τις εθνικές εκθέσεις που προβλέπονται από την προανα
φερόμενη οδηγία. 

Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 5.1 εξάγονται τα ακόλουθα συμπε
ράσματα: 

• Το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ήταν, το 2003, για με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-15) 13,8% 
της συνολικής κατανάλωσης Η/Ε, για δε την Ελλάδα 9,6%. Ο καθορι
σμένος στόχος με την οδηγία 2001/77/ΕΚ για το 2010 είναι για μεν την 
Ε.Ε.-15 22% για δε την Ελλάδα 20,1%. Έτσι, η απόκλιση μεταξύ πα
ρούσας κατάστασης και του στόχου φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύ
σκολο να καλυφθεί τόσο στην Ε.Ε.-15 (πιθανολογείται ότι μόνο το 18-
19% θα επιτευχθεί μέχρι το 2010), αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα 
προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής από ΑΠΕ. 

• Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-15 μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες 
ανάλογα με το ποσοστό που έχουν επιτύχει το 2003 και του στόχου 
που έχει τεθεί για το 2010. 
- Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία 

και η Ισπανία, που φαίνεται, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, 
ότι θα επιτύχουν το στόχο. 

- Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρ
λανδία, η Ολλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες 
έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν σωστές πολιτικές για την επίτευξη 
του στόχου. 

- Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται μόνο η Ελλάδα και η Πορτογα
λία, οι οποίες θα πρέπει να ενισχύσουν τις πολιτικές τους, εάν 
επιθυμούν να επιτύχουν το στόχο του 2010. 

- Για την Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν είναι δυνατόν να αξιολογη
θούν ακόμη τα αποτελέσματα λόγω του ότι οι δύο αυτές χώρες 
θέσπισαν νέα νομοθεσία (Μάρτιος του 2004). 

- Οι σκανδιναβικές χώρες, όπως και οι χώρες της Ιβηρικής Χερσονή
σου, αλλά και η Αυστρία, παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά συμ
μετοχής στη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Ποσοστό παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ* 

Χώρες 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Δανία 

Φιλανδία 

Γαλλία 

Γερμανία 

Ελλάδα 

Ιρλανδία 

Ιταλία 

Λουξεμβούργο 

Ολλανδία 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Σουηδία 

Ηνωμ. Βασίλειο 

Ε.Ε.-15 

1997 

70,0 

1,1 

8,7 

24,7 

15 

4,5 

8,6 

3,6 

16 

2,1 

3,5 

38,5 

19,9 

49,1 

1,7 

13,8 

2010 
(στόχος) 

78 

6 

29 

31,5 

21 

12,5 

20,1 

13,2 

25 

5,7 

9 

39 

29,4 

60 

10 

22 

2003 

55,4 

1,9 

23,2 

21,8 

13,1 

8 

9,6 

4,3 

13,2 

2,6 

4,7 

36,7 

22,5 

40 

2,8 

13,6 

Υδροη
λεκτρικά 

51,9 

0,3 

0,1 

10,8 

12 

3,3 

7,9 

2,3 

10,1 

1,2 

0,1 

31,9 

15,7 

36,1 

0,8 

9,9 

Άνεμος 

0,6 

0,1 

14,8 

0,1 

0,1 

3,2 

1,7 

1,7 

0,4 

0,4 

1,2 

1 

4,6 

0,5 

0,3 

1,6 

Βιομάζα 

2,9 

1,5 

8,3 

10,9 

1 

1,5 

0 

0,3 

1,1 

1 

3,4 

3,6 

2,2 

3,4 

1,7 

2,1 

Γεωθερμία 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,6 

0 

0 

0,2 

0 

0 

0 

0,2 

Πηγή: European Commission, DG for Energy and Transport, Directive 2001/77/EK, Eurostat 2003. 

* ΑΠΕ: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα 

για την Ε.Ε.-15, αλλά και για την Ελλάδα, για λόγους ανεξαρτησίας του ενερ

γειακού εφοδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος (οδηγία 2001/77/ΕΚ), 

επιδιώκοντας να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του 2010, με επιλογή συστη

μάτων στήριξης των ΑΠΕ που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε άλ

λες χώρες όπως είναι: 

• Το σύστημα σταθερών τιμών (εφαρμόζεται κυρίως στη Γερμανία και 

Ισπανία) που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

στους παραγωγούς ΑΠΕ. 

• Το σύστημα ποσοστώσεων (εφαρμόζεται από το Ηνωμ. Βασίλειο, την 

Ιρλανδία, και τις Κάτω Χώρες) και βασίζεται στον καθορισμό της τιμής 

της ενέργειας μέσω ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ για 

στήριξη που θα γίνει, αφού προηγουμένως το κράτος αποφασίσει για 
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το επιθυμητό ποσό ενέργειας από ΑΠΕ. Το σύστημα ποσοστώσεων 

υλοποιείται με δύο κυρίως μηχανισμούς: 

- Τα «πράσινα» πιστοποιητικά με βάση τα οποία η ενέργεια από ΑΠΕ 

πωλείται σε τιμές αγοράς και, για να χρηματοδοτηθεί το επιπλέον 

κόστος παραγωγής των ΑΠΕ, όλοι οι καταναλωτές υποχρεώνονται 

να προμηθεύονται ορισμένο ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ («πράσι

νο» πιστοποιητικό). Σημειώνεται ότι για την προμήθεια των «πράσι

νων» πιστοποιητικών δημιουργείται μια δευτερεύουσα αγορά «πρά

σινης ενέργειας», παράλληλα με την πρωτεύουσα αγορά από συμ

βατικές πηγές ενέργειας. 

- Διαγωνιστικό σύστημα με βάση το οποίο προκηρύσσονται από το 

κράτος διαγωνισμοί για την προμήθεια ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία 

διοχετεύεται στην τοπική κατανάλωση στην τιμή διαγωνισμού. Το 

επιπλέον κόστος της ενέργειας από ΑΠΕ μετακυλίεται στους κατα

ναλωτές μέσω ειδικού τέλους. 

5.2 Ενεργειακό ισοζύγιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Στον Πίνακα 5.2 παρουσιάζεται αφενός η ποσοστιαία συμμετοχή των 

ΑΠΕ στη συνολική προσφορά πρωτογενούς ενέργειας και αφετέρου η ποσο

στιαία συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση κατά τομέα παραγωγικής 

δραστηριότητας για την περίοδο 1973-2003, σε Mtoe. 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι οι ΑΠΕ συμμετείχαν στην προσφο

ρά πρωτογενούς ενέργειας (TPES) σε ποσοστό πάνω από 5% για τα έτη 1973, 

1999, 2000, και 2002-2003, ενώ για το 1990 και το 2001 τα αντίτοιχα ποσοστά 

ήταν 3,1% και 4,9%. Σημειώνεται ότι οι παρατηρούμενες μειώσεις οφείλονταν 

κυρίως στην παραγωγή της βιομάζας και των υδροηλεκτρικών (αβεβαιότητα 

στην παραγωγή). 

Όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανά

λωση ενέργειας, αυτή παρουσιάζει την ίδια περίπου τάση όπως η συμμετοχή 

των ΑΠΕ στην προσφορά της πρωτογενούς ενέργειας. 

Εξάλλου η κατανάλωση των ΑΠΕ κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριό

τητας παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.1, από το οποίο προκύπτουν τα εξής: 

• Ο κλάδος των μεταφορών έχει μηδενική συμμετοχή για όλη τη με-

λετώμενη περίοδο 1973-2003. 

• Ο κλάδος της βιομηχανίας αρχίζει δειλά να χρησιμοποιεί τις ΑΠΕ μετά 

το 1990 με ποσοστό συμμετοχής 23%, ποσοστό που κρατά σταθερά 

μέχρι και το 2003. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 

Ποσοστιαία συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική προσφορά 

και κατανάλωση ενέργειας 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ì. ΣΥΝΟΑΟ ΑΠΕ 

Βιομάζα 

Υδροηλεκτρική 

Γεωθερμική 

ΗλιακήΙΑιολική 

% Συμμετοχή των ΑΠΕ 

στη συνολική προσφορά 

(Κατανάλωση) (VA) 

Β. ΖΗΤΗΣΗ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) 

Β1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) 

% Συμμετοχή των ΑΠΕ 

στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας (Β1ΙΒ) 

Ι. Βιομηχανία 

1. Από όλες πς πηγές 

2. Από ΑΠΕ 

Βιομάζα 

Υδροηλεκτρική 

Γεωθερμική 

Ηλιακή/Αιολική 

II. Μεταφορές 

1. Από όλες τ/ς πηγές 

2. Από ΑΠΕ 

Βιομάζα 

Υδροηλεκτρική 

Γεωθερμική 

ΗλιακήΙΑιολική 

III. Αλλοι τομείς 

ί. Από όλες τις πηγές 

2. Από ΑΠΕ 

Βιομάζα 

Υδροηλεκτρική 

Γεωθερμική 

ΗλιακήΙΑιολική 

1973 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

12,4 

2,33 

0,64 

0,45 

0,19 

0 

0 

5,2% 

9,2 

0,45 

4,9% 

3,48 

0 

0 

0 

0 

0 

2,7 

0 

0 

0 

0 

0 

3,03 

0,45 

0,45 

0 

0 

0 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

27% 

19% 

8% 

0% 

0% 

100% 

100% 

37,8% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

29% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

33% 

100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

1990 

Mtoe 

η 
ΜΤΙΠ 

21,8 

8,77 

0,67 

0,46 

0,15 

0 

0,06 

3,1% 

15,0 

0,52 

3,5% 

4,62 

0,12 

0,12 

0 

0 

0 

5,95 

0 

0 

0 

0 

0 

4,46 

0,4 

0,34 

0 

0 

0,06 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

8% 

5% 

2% 

0% 

1% 

100% 

100% 

30,7% 

23% 

23% 

0% 

0% 

0% 

40% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

30% 

77% 

65% 

0% 

0% 

12% 

1999 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

26,6 

9,55 

1,49 

0,98 

0,4 

0 

0,11 

5,6% 

19,0 

1,04 

5,5% 

4,76 

0,21 

0,21 

0 

0 

0 

7,61 

0 

0 

0 

0 

0 

6,59 

0,83 

0,7 

0 

0 

0,13 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

16% 

10% 

4% 

0% 

1% 

100% 

100% 

25,1% 

20% 

20% 

0% 

0% 

0% 

40% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

35% 

80% 

67% 

0% 

0% 

13% 

2000 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

27,8 

9,99 

1,47 

1,01 

0,32 

0 

0,14 

5,3% 

19,5 

1,07 

5,5% 

5,20 

0,24 

0,24 

0 

0 

0 

7,34 

0 

0 

0 

0 

0 

6,96 

0,83 

0,7 

0 

0 

0,13 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

15% 

10% 

3% 

0% 

1% 

100% 

100% 

26,7% 

22% 

22% 

0% 

0% 

0% 

38% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

36% 

78% 

65% 

0% 

0% 

12% 

2001 

Mtoe 

η 
ΜΤΙΠ 

28,2 

9,97 

1,36 

1,01 

0,18 

0 

0,17 

4,8% 

20,1 

1,04 

5,2% 

5,16 

0,24 

0,24 

0 

0 

0 

7,59 

0 

0 

0 

0 

0 

7,33 

0,8 

0,7 

0 

0 

0,1 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

14% 

10% 

2% 

0% 

2% 

100% 

100% 

25,7% 

23% 

23% 

0% 

0% 

0% 

38% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

37% 

77% 

67% 

0% 

0% 

10% 

2002 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

29,8 

10,22 

1,43 

1,03 

0,24 

0 

0,16 

4,8% 

20,5 

1,05 

5,1% 

5,16 

0,24 

0,24 

0 

0 

0 

7,68 

0 

0 

0 

0 

0 

7,64 

0,81 

0,71 

0 

0 

0,1 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

14% 

10% 

2% 

0% 

2% 

100% 

100% 

25,2% 

23% 

23% 

0% 

0% 

0% 

37% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

37% 

77% 

67,6% 

0% 

0% 

9,5% 

2003 

Mtoe 

ή 
ΜΤΙΠ 

29,9 

9,92 

1,58 

0,98 

0,41 

0 

0,19 

5,3% 

21,6 

1,01 

4,7% 

5,10 

0,2 

0,2 

0 

0 

0 

8,02 

0 

0 

0 

0 

0 

8,46 

0,81 

0,71 

0 

0 

0,1 

% 
Διάρ

θρωση 

100% 

16% 

10% 

4% 

0% 

2% 

100% 

100% 

23,6% 

20% 

20% 

0% 

0% 

0% 

37% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

39% 

80% 

70% 

0% 

0% 

10% 

Πηγή: ΙΕΑ, Energy Balances of OECD Countries, 1971-1999, 2000-2001, 2002-2003, Επεξεργασία από τον 

συγγραφέα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 

Κατανάλωση ΑΠΕ κατά κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας 

Ι Μεταφορές 

Ι Βιομηχανία 

Ι Άλλοι τομείς 

'Αλλοι τομείς 

Βιομηχανία 

Μεταφορές 

• Μεταφορές 

• Βιομηχανία 

Β Άλλοι τομείς 

1973 

0% 

0% 

100% 

1990 

0% 

23% 

77% 

1999 

0% 

20% 

80% 

2000 

0% 

22% 

78% 

2001 

0% 

23% 

77% 

2002 

0% 

23% 

77% 

2003 

0% 

20% 

80% 

Πηγή: Πίνακας 5.2. 

• Ο τριτογενής τομέας αντίθετα, ενώ αρχικά ήταν ο μόνος τομέας που 

χρησιμοποιούσε τις ΑΠΕ (και ειδικότερα ο οικιακός και αγροτικός το

μέας - βιομάζα και υδροηλεκτρικά), μετά το 1990 παραχωρεί ένα 

ποσοστό περίπου 20% στο βιομηχανικό (κυρίως από βιομάζα). 

5.3. Συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) 

Όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 5.3, η παραγόμενη Η/Ε από τις ανανεώ

σιμες πηγές ενέργειας ανήλθε το 2003 στις 5.787GWh και σημείωσε ΜΕΡΜ 

5,5% για την περίοδο 1995-2003, ενώ μεγαλύτερη ποσότητα Η/Ε (4.766 GWh), 

η οποία σημείωσε ΜΕΡΜ 3,8% για την περίοδο 1995-2003, παράχθηκε από τα 

υδροηλεκτρικά έργα, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην ΔΕΗ. Η παραγωγή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 

Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ 
(GWh) 

1. Υδροηλεκτρικά 

α. Υδροηλεκτρικά -1MW 

β. Υδροηλεκτρικά 1-10MW 

γ. Υδροηλεκτρικά 10+1MW 

2. Αιολική 

3. Φωτοβολταϊκά 

4. Βιομάζα 

5. Λοιπά-Γεωθερμία 

/. Συνολική παραγωγή 

HIE από ΑΠΕ 

II. Συνολική παραγωγή HIE 

III. % σχέση Uli 

1995 

3.555 

7 

89 

3.460 

34 

0 

1 

0 

3.590 

37.557 

9,6% 

1996 

4.362 

7 

119 

4.236 

36 

0 

0 

0 

4.398 

1997 

3.905 

11 

138 

3.756 

37 

0 

0 

0 

3.942 

39.336 

10,0% 

1998 

3.731 

8 

137 

3.585 

73 

0 

0 

1 

3.805 

1999 

4.628 

18 

164 

4.446 

162 

0 

0 

2 

4.793 

44.796 

10,7% 

2000 

3.693 

26 

140 

3.527 

451 

0 

0 

1 

4.745 

48.483 

8,5% 

2002 

2.719 

7 

100 

2.612 

540 

1 

0 

79 

3.339 

48.902 

6,8% 

2003 

4.766 

1.020 

1 

5.786 

52..214 

11,1% 

Πηγές: 1. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Δ/νση Στατιστικών Στοιχείων, Επεξεργασία στοιχείων 

από τον συγγραφέα. 

2. The share of Renewable Energy Sources in the EU, Commission staff working Document, 

COM(2004)366 final. 

3. European Union, DG for Energy and Transport, Energy and Transport in Figures, 2005, 

Η/Ε από τα υδροηλεκτρικά έργα ποικίλλει από έτος σε έτος και αυτό εξαρτάται 

από τις καιρικές συνθήκες (υδραυλική διαθεσιμότητα). Σημειώνεται ότι τα μικρά 

υδροηλεκτρικά έργα (<10 MW) ανήκουν τόσο στη ΔΕΗ όσο και σε ιδιώτες. 

Από την αιολική ενέργεια παρήχθησαν 1.051 GWh ηλεκτρικής ενέρ

γειας (Η/Ε) το 2003 (αιολικά πάρκα έχουν εγκατασταθεί στην Εύβοια, τη Λα

κωνία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου) και σημείωσε ΜΕΡΜ της τάξεως 

του 52% περίπου για την περίοδο 1995-2003, και από Φ/Β (Φωτοβολταϊκά-PV) 

συστήματα σημαντικά μικρές ποσότητες, λόγω του ότι δεν είναι συνδεδεμένα 

με το σύστημα μεταφοράς της ΔΕΗ. 

Τέλος, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για οι

κιακή θέρμανση και ζέσταμα νερού. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι από τις 

πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στην εγκατάσταση ηλιόθερμων, περίπου το 32% των 

εγκαταστάσεων στην Ε.Ε.-15. 

5.4. Αδειοδότηση μονάδων ΑΠΕ για την περίοδο 2001-Σεπτεμβρίου 2004 

Στον Πίνακα 5.4 εμφανίζεται ο αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων 

για ΑΠΕ και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας (ΣΗΘ) καθώς και η 
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προβλεπόμενη ισχύς τους (MW) για τη χρονική περίοδο 2001 έως το Σεπτέμ

βριο 2004. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν από 

τη ρυθμιστική αρχή (ΡΑΕ), καθώς και η εξέλιξη της υλοποίησης των εγκεκρι

μένων αδειών σε άδειες παραγωγής. 

Περαιτέρω η ΡΑΕ διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανά

πτυξης για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής 

και, μετά την έκδοση αδειών, παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας υλοποίη

σης των έργων ΑΠΕ μέσω τριμηνιαίων δελτίων και εισηγείται την εκκαθάριση 

του χώρου από επενδυτές που επιδεικνύουν αδικαιολόγητη βραδύτητα. Επί

σης εισηγείται νομοθετικές παρεμβάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της οποίας μπορούν να βρουν θέ

ση ουσιώδεις ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ (όπως στην περίπτωση των υβριδικών 

σταθμών). Σε πλέον μακροπρόθεσμη βάση μελετά την εισαγωγή του συστή

ματος «πράσινων» πιστοποιητικών και την ίδρυση δικτύου διανομής και διανε

μημένης παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. 

Τα κύρια οικονομικά εργαλεία για την προώθηση των έργων (επενδύ

σεων) των ΑΠΕ και ΣΗΘ τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν τόσο το Επιχειρη-

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 

Μονάδες ΑΠΕ 

Αδειοδότηση για την περίοδο Ιανουαρίου 2001-Σεπτεμβρίου 2004 

Αιτήσεις για άδεια 

παραγωγής Η/Ε 

Αιτήσεις ΑΠΕ και μικρής ΣΗθ 

Μικρή ΣΗΘ 

ΑΠΕ 

θετική γνώμη ΡΑΕ 

Αιτήσεις του 2001 

που έγιναν άδειες παραγωγής 

Αιτήσεις του 2002 

που έγιναν άδειες παραγωγής 

Απήσεις του 2003 

που έγιναν άδειες παραγωγής 

2001 

Αριθμός 

1.086 

1.038 

39 

999 

406 

148 

Ισχύς σε 

(MW) 

23.196 

12.887 

548 

12.339 

3.004 

600 

2002 

Αριθμός 

278 

263 

12 

251 

113 

84 

3 

Ισχύς σε 

(MW) 

4.102 

2.877 

63 

2.814 

1117 

686 

6 

2003 

Αριθμός 

308 

269 

11 

258 

98 

107 

84 

30 

Ισχύς σε 

(MW) 

4.269 

2.502 

100 

2.402 

680 

1.161 

859 

202 

2004 

Αριθμός 

99 

72 

3 

69 

10 

37 

20 

41 

Ισχύς σε 

(MW) 

1.101 

831 

16 

814 

53 

337 

183 

291 

Σύνολο 

Αριθμός 

1.771 

1.642 

65 

1.577 

627 

376 

107 

71 

Ισχύς σε 

(MW) 

32.668 

19.097 

727 

18.369 

4.854 

2.784 

1.048 

493 

Πηγή: ΡΑΕ, Αδειοδότηση μονάδων ΑΠΕ 
Σημείωση: Από τις 406 αιτήσεις ισχύος 3.004 MW που ενέκρινε η ΡΑΕ το 2001, έγιναν άδειες παρα

γωγής 376 ισχύος 2.784 MW. 
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σιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) 1994-1999, όσον και ο αναπτυξιακός Ν. 

2601/1998, ο οποίος συνέδεσε την οικονομική υποστήριξη των επενδύσεων με 

τη γεωγραφική περιοχή όπου θα γίνει η επένδυση, και το Επιχειρησιακό Πρό

γραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), το οποίο ξεκίνησε το 2000, στα πλαίσια 

του Γ ΚΠΣ, ενώ οι Νόμοι 2244/1994 και 2773/1999 εξασφάλισαν ένα πρό

σφορο νομικό περιβάλλον. 

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠΑΝ για ΑΠΕ, εξοι

κονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή (ΣΗΘ) και υποκατάσταση καυσίμων είναι 

1,06 εκατ. € για την περίοδο 2000-2006. Οι παράγοντες της αγοράς θα απο

φασίσουν ποιο θα είναι τελικά το μερίδιο των ΑΠΕ στον προϋπολογισμό του 

προγράμματος, ωστόσο η αποκτηθείσα εμπειρία από το ΕΠΕ δείχνει ότι το 

υψηλό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ θα οδηγήσει σε σημα

ντικό ποσοστό χρηματοδοτήσεων υπέρ αυτών των τεχνολογιών. 

Η μεγάλη πρόκληση για τις ΑΠΕ στην Ελλάδα σήμερα είναι η εκπλή

ρωση της κοινοτικής οδηγίας για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Σύμ

φωνα με αυτήν, η Ελλάδα καλείται να αυξήσει τη συμβολή των ΑΠΕ στην πα

ραγωγή Η/Ε στα επίπεδα του 14% (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρι

κών) ή 20,1% (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) μέχρι το 

2010. Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς απαιτήσεις της χώρας 

που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το Δεκέμ

βριο του 1997, στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του 

κλίματος. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση 

του ρυθμού αύξησης κατά το έτος 2010 του CÜ2 και άλλων αερίων που επι

τείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25%, σε σχέση με το έτος βάσης 

1990. Με δεδομένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρι

κής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη συμμετοχής των 

εν λόγω μη συμβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14 TWh. 

5.5. Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Απαρχή της εισόδου των ΑΠΕ στη χώρα αποτέλεσε ο Ν. 1559/1985 

«Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων ηλε

κτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135) στα 

πλαίσια του οποίου η ΔΕΗ πρωτοπορούσα εγκατέστησε 24 MW, ενώ οι Ορ

γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν στο ελάχιστο επίπεδο των 3 MW 

μέχρι το 1995 και ο ιδιωτικός τομέας παρέμεινε εκτός σκηνής. Παρά το μικρό 

αποτέλεσμα, η προσπάθεια έδειξε τις δυνατότητες και αδυναμίες του τομέα 

και ειδικότερα οι αρχικές αστοχίες προετοίμασαν το δρόμο για μεταγενέστε

ρες ωριμότερες βελτιώσεις. 
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Ο Ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσι

μες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α 168) αποτέλεσε την απαρχή για την ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Ο Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ

γειας έδωσε έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο δί

κτυο από τους παραγωγούς Η/Ε από ΑΠΕ. 

Ο Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμαν-

ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 207) καθιερώνει yta πρώτη φορά συνεκτικό 

σύνολο κανόνων για την ορθολογική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας. Το νέο 

πλαίσιο είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο που θεωρεί ότι η γεωθερμία απο

τελεί μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στο χώρο των ΑΠΕ ο Ν. 3175/2003 επαναλαμβάνει τον ορισμό του άρ

θρου 2 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ σχετικά με τις υβριδικές εγκαταστάσεις (τα 

υβριδικά συστήματα είναι συνδυασμός φωτοβολταϊκού συστήματος με γεννή

τρια πετρελαίου-ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος-Η/Ζ), προκειμένου να αρθεί η υπάρ

χουσα ασάφεια σχετικά με την πραγματική κατάταξη της ενέργειας που πα

ράγεται από αυτά τα συστήματα. Έτσι απολαμβάνουν το ευνοϊκό τιμολογιακό 

καθεστώς όπως και οι άλλες μορφές ΑΠΕ, αν και στο μη διασυνδεδεμένο σύ

στημα δεν εξαιρούνται από διαγωνιστική διαδικασία που αποτελεί προϋπό

θεση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. 

Ο Ν. 3175/2003, περιλαμβάνει περαιτέρω δράσεις περιλαμβανομένης της 

εισαγωγής συντομευμένων και απλουστευμένων διαδικασιών σχετικά με τις 

απαλλοτριώσεις που είναι αναγκαίες για την ενίσχυση και επέκταση των γραμμών 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξυπηρετηθεί και η ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Πάντως ο κύριος σκοπός του νέου νόμου ήταν η αναθεώρηση του Ν. 

2773/1999 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η βραδύτητα που σημειώνεται στη 

διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, κυρίως εξαιτίας της δε

σπόζουσας θέσης της ΔΕΗ. 

Η αναθεώρηση αυτή είναι επίσης αναγκαία για να αντικατοπτριστούν 

τροποποιήσεις που προμηνύονται από την οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κα

τάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ. 

5.6. Αρχές τιμολόγησης (Αμοιβή παραγόμενης Η/Ε από ΑΠΕ) 

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα τιμολόγια ηλε

κτρικής παραγωγής από ΑΠΕ καθορίζονται σε εύλογα επίπεδα λαμβάνοντας 
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υπόψη το κόστος αποφυγής παραγωγής αντίστοιχης ενέργειας από συμβατι

κά καύσιμα, την εξοικονόμηση επενδύσεων συμβατικής παραγωγής, το περι

βαλλοντικό κόστος και το εξωτερικό κοινωνικό κόστος παραγωγής από συμ

βατικά καύσιμα. 

Ο Ν. 2244/1994 καθόρισε σταθερές τιμές πώλησης ανανεώσιμης ενέρ

γειας σε επίπεδα ίσα με το 90% του γενικού τιμολογίου στη μέση τάση και υπο

χρέωση της ΔΕΗ για αγορά του. Για τη χρέωση του σκέλους ισχύος προβλέ

φτηκε κλιμακωτή αποζημίωση ανάλογα με το είδος του σταθμού ανανεώσιμης 

ηλεκτροπαραγωγής, με την έννοια της χρονικής διαθεσιμότητας του. Χονδρι

κά μπορεί να λεχθεί ότι το σκέλος ισχύος προσαυξάνει την τιμή ενέργειας κατά 

ποσοστό 6,5%, με συνέπεια σήμερα η τιμή αυτή να αντιστοιχεί σε 0,073 €/kWh. 
Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα η τιμολόγηση βασίζεται στο 90% της τιμής 

της οικιακής κιλοβατώρας (χαμηλή τάση) και αντιστοιχεί σε 0,0846 €/kWh, ενώ 

δεν προβλέπεται αποζημίωση του σκέλους ισχύος (με την επικύρωση νέου νο

μοσχεδίου που προωθείται οι προαναφερόμενες τιμές προβλέπεται να αναπρο

σαρμοστούν και να απεξαρτηθούν από το καθεστώς των τιμολογίων της ΔΕΗ). 

Εξάλλου με το Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλε

κτρικής ενέργειας διατηρήθηκε το ευνοϊκό τιμολογιακό καθεστώς των ΑΠΕ, 

δίνοντας έμφαση και στο θέμα της προτεραιότητας πρόσβασης στο δίκτυο. 

Πάντως επέβαλε τέλος 2% (ο νέος νόμος προβλέπει αύξηση του τέλους σε 

2,5% και 3% μετά την πρώτη 5ετία) με αμφίβολο τον ανταποδοτικό χαρακτή

ρα, επί των πωλήσεων ανανεώσιμης ενέργειας υπέρ των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Παράλληλα οι τιμές θεωρήθηκαν «οροφής» και παρασχέθηκε 

ευχέρεια στον Υπουργό Ανάπτυξης να ζητά παροχή εκπτώσεων επ' αυτών, 

χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει προσφυγή σε αυτή τη δυνατότητα. 

Τέλος, με την αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ την περίοδο του 2004 

αυξήθηκε και το ειδικό τέλος ΑΠΕ, το οποίο επιβάλλεται για την ενίσχυση της 

διείσδυσης της καθαρής ενέργειας που παράγεται από τα αιολικά πάρκα, 

βιοκαύσιμα κλπ. και ισοδυναμεί με συνολική ετήσια επιβάρυνση ύψους 0,63 € 
για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 

5.7. Επενδυτικό ενδιαφέρον 

Το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκαταστάσεις ανανεώσι

μης ηλεκτροπαραγωγής σε ορισμένες περιοχές της χώρας όπως η Ανατολική 

Κρήτη, η Νότια Εύβοια και η Λακωνία, που εμφανίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκό αιολι

κό δυναμικό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αφετέρου 
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η έλλειψη διατάξεων που να προνοούν για την εγκατάσταση σε δάση και δα

σικές εκτάσεις έθεσε σε δοκιμασία το καθεστώς αδειοδότησης, αφού το άρ

θρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς, με 

συνέπεια μακρούς δικαστικούς αγώνες στο Συμβούλιο της Επικρατείας που 

μπορεί να αποθαρρύνουν τους περισσότερους σοβαρούς επενδυτές. 

Ο Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειο-

δότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙ

ΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 201) όχι μόνο κάλυψε ορισμένα 

κενά του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αλλά επιχείρησε βαθιά τομή στις 

εστίες παθογένειας του αδειοδοτικού καθεστώτος. 

Ορισμένοι από τους κύριους άξονες αυτού του νόμου είναι: 

• Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για μεγάλα έργα υποδομής για την εντός 

δασών και δασικών εκτάσεων εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής 

δημοσίου συμφέροντος επεκτείνονται και στις ΑΠΕ. 

• Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθμών και αιολικών πάρκων δεν απαι

τείται έκδοση άδειας οικοδομής, με εξαίρεση τα έργα πολιτικού μηχα

νικού (έργα υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων). 

• Έργα σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ με το 

διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και τα δίκτυα αυτό

νομων νησιωτικών περιοχών μπορεί να κατασκευάζονται από οποιονδή

ποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή, σύμφωνα με προδιαγραφές παρεχόμε

νες από το διαχειριστή του συστήματος και των δικτύων. 

• Τα έργα ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής περιλαμβανομένων συνδε

τικών δικτύων, υποσταθμών και υποδομής εν γένει θεωρούνται έργα 

δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους, και 

ως εκ τούτου είναι δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η 

σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

• Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης με 

την οποία καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι δομήσεως, εκτός σχεδίου 

πόλεων, σε σχέση με τα γενικώς κρατούντα. 

• Οι αρμόδιες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Δι

ευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών δρώ-

σες κατά μια έννοια στην αρχή του one-stop shop, συντονίζουν σε κά

ποιο βαθμό την περιβαλλοντική αδειοδότηση στην οποία εμπλέκεται 

πληθώρα δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων. 

Με το Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβα-

ση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος» (ΦΕΚ Α 117) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 

Νέες άδειες παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ 

Φορέας 

ΔΕΗΑΕ 

Ρόκας Αιολική ΑΒΕΕ 

Πικρολίμνη Κιλκίς ΑΕ 

Αιγαιοηλεκτρική Χερόβουνου ΕΕ 

Αιγαιοηλεκτρική Χερόβουνου ΕΕ 

Αιγαιοηλεκτρική Κυριακίου ΟΕ 

Θέμελη ΑΤΕ 

ALFA WOOD ABETE 

Ανανεώσιμα Αιγαίου ΕΠΕ 

Scorpion Services GmbH 

Αιολική Πελοποννήσου ΕΠΕ 

ΕΝΤΕΚΑ Αιολική 

Αιολική ΕΠΕ 

Αιολική ΕΠΕ 

Σύνολο 

Τεχνολογία 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Βιομάζα 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Αιολικός Σταθμός 

Ισχύς (MW) 

7,2 

39 

0,25 

1,8 

3,6 

1,2 

10,8 

0,75 

0,6 

9 

6,6 

3,3 

21,85 

11Α 

117,35 

Νομός 

Ρεθύμνης 

Αργολίδας 

Κιλκίς 

Βοιωτίας 

Βοιωτίας 

Βοιωτίας 

Φθιώτιδος 

Λάρισας 

Χίου 

Βοιωτίας 

Αργολίδας 

Αρκαδίας 

Λάρισας 

Λάρισας 

Πηγή: ΥΠ ΑΝ, Γενική Γραμμ. Έρευνας και Τεχνολογίας. 

η Ελληνική Βουλή επισημοποίησε τη δέσμευση της χώρας για δράσεις αντι-

στρατευόμενες την τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Πρόσφατα (2004) το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) ενέκρινε άδειες πα

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για 17 νέα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

συνολικής ισχύος 167 MW, κυρίως αιολικά πάρκα και ένα βιομάζας, όπως ο 

Πίνακας 5.5 εμφανίζει. 

Οι άδειες χορηγήθηκαν μετά από την αξιολόγηση και γνωμοδότηση 

της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και κρίνονται ως «βιώσιμα οικονο

μικά, χωρίς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Με την εγκατάσταση και 

λειτουργία τους, τα επόμενα χρόνια αναμένεται, σύμφωνα με το υπουργείο, 

να παράγουν περί τις 460 GWh το χρόνο, μειώνοντας ταυτόχρονα και τη ρύ

πανση, ετησίως, κατά 400.000 τόνους περίπου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

5.8. Ο ρόλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Η ίδρυση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προ

βλέφθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επι-
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στημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13) και υλοποιήθηκε με το Π.Δ. 

375/1987 «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 167). Σκοπός του Κέντρου εί

ναι η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της 

ενέργειας, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους εν λό

γω τομείς. Περαιτέρω με το άρθρο 11 του Ν. 2702/1999 «Διάφορες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 70) 

το ΚΑΠΕ λειτουργεί ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των εν λόγω δραστηριοτήτων. 

Το ΚΑΠΕ διαθέτει εργαστήρια πιστοποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ, εκπονεί 

μελέτες προσδιορισμού του φυσικού και οικονομικού δυναμικού των ΑΠΕ και 

συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του 

χώρου περιλαμβανομένου του τομέα εξοικονόμησης ενέργειας. 

5.9. Δημόσια ενίσχυση 

Η ανάπτυξη της διείσδυσης των ΑΠΕ στην παραγωγή Η/Ε απαιτεί εκτός 

του ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου και οικονομική στήριξη. Έτσι, πολλά επεν

δυτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί ή που πρόκειται να ενταχθούν στο σύστη

μα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έτυχαν ή θα τύχουν της δημόσιας ενίσχυ

σης, όπως αναλυτικά αναπτύσσεται στα επόμενα. 

5.9.1. Ενίσχυση των ΑΠΕ με πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Με πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που ολοκληρώθηκε 

στις 31.12.2002 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας 

(ΕΠΕ), που διαχειρίστηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης, χρηματοδοτήθηκαν έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 1,061 δις €. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 

ΑΠΕ και χρηματοδότηση από πόρους του Β' ΚΠΣ 

Αριθμός επενδύσεων 

Συνολικός προϋπολογισμός σε εκατ. € 

Συνολική δημόσια δαπάνη σε εκατ. € 

Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς σε MW 

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε Wh 

Αιολικά 

14 

124,5 

49,8 

116 

0,335 

Μικρά-
υδροη-

λεκτρικά 

9 

17,2 

7,7 

11,5 

0,053 

Φωτο-
βολταϊκά 

15 

6,1 

4,2 

0,737 

0,001 

Βιομάζα 

13 

48,5 

22,9 

8,74 

0,168 

Σύνολο 

51 

196,3 

84,6 

136,977 

0,557 

Πηγή: ΥΠ ΑΝ, Γενική Γραμματεία Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας και φυσικών πόρων. 
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Ποσοστό 33,8% του προϋπολογισμού προέρχονταν από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 45,2% από εθνικούς πόρους περι

λαμβανομένων πόρων της ΔΕΗ Α.Ε. και η συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου 

ανήλθε σε 21%. Τμήμα του υποπρογράμματος 3 (ανάπτυξη ΑΠΕ) αφορούσε 

στην ανανεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή. 

Στον Πίνακα 5.6 παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία των ΑΠΕ καθώς 

και η χρηματοδότηση τους από πόρους του Β' ΚΠΣ. 

5.9.2. Ενίσχυση των ΑΠΕ με πόρους του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που αντλεί 

πόρους από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης παρέχει δημόσια ενίσχυση για 

τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση, υποκατάσταση και άλλες σχετικές με την 

ενέργεια δράσεις ενέργειας ύψους 1,02 δισ. €. Το ποσοστό δημόσιας ενίσχυ

σης ανέρχεται σε 30% του επιλέξιμου κόστους και φτάνει το 50% στην πε

ρίπτωση των ηλεκτρικών δικτύων που θα κατασκευαστούν για τη σύνδεση των 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ με τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό των έργων, η αύξηση 

της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και συμπαραγωγής θα ανέλ

θει σε 930 MW, που αντιστοιχούν σε ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

3,4 TWh. Η ετήσια μείωση των εκπομπών CÜ2 θα ανέλθει στις 3,95 εκατ. τό

νους, ενώ θα δημιουργηθούν 675 νέες θέσεις εργασίας και θα αντλήσουν ου

σιώδη οφέλη 160 επιχειρήσεις. 

Εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών παρέσχε οικονομι

κή υποστήριξη από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ν. 1892/1990 «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 101) και ήδη 

του Ν. 2601/1998 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81). Από τα 

διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των εν λειτουργία έρ

γων χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους. 

Τα παραπάνω έργα σε συνδυασμό με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 

δεν επαρκούν yta την επίτευξη του στόχου του 20,1% (εφαρμογή της οδηγίας 

2001/77/ ΕΚ σύμφωνα με την οποία κατά το 2010 η χώρα θα πρέπει να κα

λύπτει ποσοστό 20,1% της ακαθάριστης ενεργειακής κατανάλωσης από ανα

νεώσιμη ηλεκτροπαραγωγή περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών 

έργων), με συνέπεια να απαιτείται προσφυγή και σε επενδυτικές δράσεις με 

αμιγώς ιδιωτικά κεφάλαια. Η έλλειψη μέτρων παροχής δημόσιας ενίσχυσης θα 
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αντισταθμιστεί από περαιτέρω παγίωση του υφιστάμενου επενδυτικού πε

ριβάλλοντος. Θεωρείται δεδομένο ότι κατά τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί σε 

μόνιμη και σταθερή βάση το καθεστώς στήριξης της τιμής της ανανεώσιμης 

κιλοβατώρας, ώστε να διευκολύνεται η τραπεζική χρηματοδότηση των έργων 

που αφορούν τις επενδύσεις των ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

5.10. Τεχνικές παρεμβάσεις για την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας 

των ηλεκτρικών δικτύων 

Σε πολλές περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού (νησιά Αιγαίου, Νότια 

Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, Θράκη) στις οποίες έχουν γίνει σημαντικές 

επενδύσεις ΑΠΕ, η υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανεπαρ

κής, λόγω του ότι η υποδομή αυτή έχει κατασκευαστεί πολύ πριν την ανά

δυση των ΑΠΕ ως βιώσιμης εναλλακτικής λύσης (αραιοκατοικημένες περιο

χές). Έτσι στις περιοχές αυτές οι δυνατότητες επενδύσεων αιολικής ενέρ

γειας έχουν περιοριστεί από τις αδυναμίες διείσδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Είναι αναγκαίο επομένως να γίνουν επεμβάσεις ενίσχυσης του δικτύου 

μεταφοράς είτε με την κατασκευή νέων έργων μεταφοράς, ώστε να διευκο

λύνεται η διείσδυση των ΑΠΕ, είτε με την κατασκευή συμπληρωματικών δι

κτύων κοντά στα υφιστάμενα. 

5.11. Εγγύηση προέλευσης της ανανεώσιμης ενέργειας 

Στο άρθρο 5 παρ.5 της οδηγίας 2001/77/Ε.Ε. προβλέπεται η θεσμοθέ

τηση μηχανισμού διασφάλισης της προέλευσης της ανανεώσιμης ενέργειας 

και έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των κύριων παι

κτών του τομέα ενέργειας, με την επικρατούσα άποψη ότι ο διαχειριστής του 

συστήματος θα οριστεί ως ο φορέας έκδοσης των εγγυήσεων προέλευσης 

στο διασυνδεδεμένο και το μη διασυνδεδεμένο σύστημα. 

Εξάλλου η ΡΑΕ, που αποτελεί στην πραγματικότητα ανεξάρτητη αρχή 

από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής, πρόκειται να επωμιστεί το 

έργο της εποπτείας του συνολικού μηχανισμού έκδοσης των εγγυήσεων και 

της διευθέτησης κάθε αναφυόμενης διαφωνίας. 

5.12. Γενικές διαπιστώσεις 

• Αν και η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη λειτουργία ενός έργου ΑΠΕ 

έχει βελτιωθεί, με πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις, οι γραφειο-

210 



κρατικές δυσχέρειες και οι ελλείψεις γενικών υποδομών εξακολουθούν 

να αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω διείσδυ

ση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

• Η Ελλάδα καταβάλλει ήδη πολύ εντατικές προσπάθειες στο θεσμικό, 

κανονιστικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για την επίτευξη του 

ενδεικτικού στόχου 20,1% της οδηγίας 2001/77/Ε.Ε. (μέχρι το 2010), 

μέσα από ένα ρευστό περιβάλλον που προκάλεσε η ανάγκη απελευθέ

ρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το καθεστώς της δε

σπόζουσας παρουσίας μιας επιχείρησης παροχής ενέργειας, για πε

ρισσότερο από μισό αιώνα. 

• Ένα από τα κύρια εμπόδια διείσδυσης των ΑΠΕ (κυρίως της αιολικής 

ενέργειας) θεωρείται το ανεπαρκές δίκτυο μεταφοράς της παραγωγής 

των ΑΠΕ στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν 

τα αναγκαία έργα μεταφοράς (νέα ή συμπληρωματικά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα γενικότερα συμπεράσματα που 
απορρέουν από την ανάλυση του ελληνικού ενεργειακού τομέα, τα οποία εί
ναι δυνατόν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαμβάνει τα αμιγή ενεργειακά συμπεράσματα για το σύνολο του ενερ
γειακού τομέα αλλά και για τις συνιστώσες του και η δεύτερη κατηγορία τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα του 
ενεργειακού τομέα με τη χρήση των ενεργειακών πόρων (ορυκτά και υγρά 
καύσιμα) για την παραγωγή ενέργειας. 

Σημειώνεται ότι για τις περισσότερες κατηγορίες προβλημάτων προ
τείνονται ορισμένες λύσεις, η εφαρμογή των οποίων ελπίζεται ότι θα οδη
γήσει στο μετριασμό ή την εξάλειψη τους. 

6.1. Προβλήματα του ενεργειακού τομέα 

6.7.7. Γενικά 

• Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό ενεργειακής εξάρτησης ειδικότερα 
στο πετρέλαιο. Ο βαθμός της ενεργειακής εξάρτησης είναι σημαντικός, 
γιατί το κόστος της εισαγόμενης ενέργειας δημιουργεί σοβαρά προβλή
ματα στην οικονομική ανάπτυξη, στις εγχώριες τιμές, στην απασχόληση, 
αλλά και ανασφάλεια στην προμήθεια ενεργειακών πόρων σε περιόδους 
κρίσεων. Η ενεργειακή εξάρτηση μπορεί να καταπολεμηθεί σε σημαντικό 
βαθμό με: 
• υποκατάσταση ορισμένων ενεργειακών πόρων (κυρίως του πετρε

λαίου) με την εξεύρεση και εκμετάλλευση εγχώριων πηγών ενέργειας, 
όπως είναι οι καλούμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες 
παράλληλα είναι πηγές φιλικές προς το περιβάλλον 

• εξοικονόμηση ενέργειας-
• ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας. 

• Ο δείκτης έντασης πρωτογενούς ενέργειας (TPES/ΑΕΠ), που δείχνει την 
παραγωγικότητα της ενέργειας στην οικονομία, αλλά και ο δείκτης της 
τελικής ενεργειακής έντασης (κατανάλωση ενέργειας/ΑΕΠ), που δείχνει 
την παραγωγικότητα της ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές και μόνο, 
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ενώ παρουσιάζουν σταθερή πορεία μέχρι το 2000, το 2001 αρχίζουν να 

μειώνονται, γεγονός που σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της ενέργειας, 

είτε αυτή είναι πρωτογενής είτε τελική, αρχίζει να αυξάνεται από το 2001. 

Παρατηρούνται επίσης τα εξής: 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας αυξάνει διαχρονικά. 

• Η κατά κεφαλήν παραγόμενη ενέργεια αυξάνει διαχρονικά. 

• Οι εκπομπές ρύπων παρουσιάζουν αύξηση με αλματώδη ταχύτητα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας επίσης αυξάνουν ταχύ

τατα. 

• Οι ρύποι ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος παραμένουν τα τελευ

ταία χρόνια σχεδόν σταθεροί. 

• Η παραγωγή της πρωτογενούς ενέργειας παραμένει στο επίπεδο του 

36% περίπου, τα τελευταία χρόνια (εκτός 1973), της συνολικής προ

σφοράς ενέργειας. 

• Συγκρίνοντας τα στοιχεία της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας μόνο 

του 2001 για την Ελλάδα και την Ε.Ε.-15 μπορούν να εξαχθούν τα ακόλου

θα συμπεράσματα: 

• Ο δείκτης της παραγόμενης πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με τη 

συνολική προσφορά ενέργειας στην Ελλάδα υπολείπεται του μέσου 

όρου της Ε.Ε.-15 κατά 31,98%. 

• Ο δείκτης που μετράει την κατά κεφαλήν προσφορά ενέργειας στην 

Ελλάδα υπολείπεται επίσης του αντίστοιχου μέσου όρου της Ε.Ε.-15 

κατά 33,54%. 

• Η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος (ΑΕΠ) 

είναι κατά 29,5% περισσότερη στην Ελλάδα έναντι εκείνης του μέσου 

όρου της Ε.Ε.-15. 

• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου προϊό

ντος είναι κατά 23,6% υψηλότερη στην Ελλάδα έναντι εκείνης της 

Ε.Ε.-15. 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα υπο

λείπεται της αντίστοιχης της Ε.Ε.-15 κατά 37,83%. 

• Το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται ανά μονάδα παραγόμενου 

προϊόντος στην Ελλάδα είναι 95,45% περισσότερο από εκείνο της 

Ε.Ε.-15. 

• Το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα της πρωτογενούς ενέργειας 

στην Ελλάδα είναι κατά 47,93% περισσότερο από το αντίστοιχο του 

μέσου όρου της Ε.Ε.-15. 
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• Τέλος, η κατά κεφαλήν εκπεμπόμενοι ρύποι είναι λιγότεροι κατά 1,7% 
έναντι των αντίστοιχων της Ε.Ε.-15. 

• Το ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στην ετήσια κατανάλωση ενέρ
γειας παρουσιάζει πτωτική τάση. Έτσι, ενώ το 1973 η κατανάλωση ενέρ
γειας από τη βιομηχανία (μεταποίηση + κατασκευές + ορυχεία + μεταλ
λεία) αντιπροσώπευε το 38%, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2003 είναι μό
νο 24%. Όσον αφορά την κατανάλωση, σε μορφές ενέργειας, η βιομηχα
νία φαίνεται να υποκαθιστά το πετρέλαιο με φυσικό αέριο και ηλεκτρική 
ενέργεια. Βελτίωση της βιομηχανικής ενεργειακής έντασης μπορεί να 
προέλθει από την αναδιάρθρωση του τρόπου παραγωγής, από την αλλαγή 
καυσίμου στην παραγωγική διαδικασία (αλλαγή καυσίμου από πετρέλαιο 
σε ηλεκτρική ενέργεια) και από την αύξηση της παραγωγικότητας στο 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας. 

• Οι μεταφορές (επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα + άλλα μέσα χερ
σαίων, θαλάσσιων και αερομεταφορών + τρένα) φαίνεται ότι παραμένουν 
ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς παραγωγικής δραστηριότητας στην 
κατανάλωση ενέργειας. Το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο της 
καταναλισκόμενης, σε ετήσια βάση, ενέργειας, κυμαίνεται από 29% (1973) 
έως 37% (2003), ενώ η κατανάλωση καλύπτεται κατά 99,7% (2003) από 
προϊόντα πετρελαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο τομέας αυτός να δη
μιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον με τις αξιόλογες ποσότητες 
εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) (σπουδαίος παράγοντας 
εκπομπής CÜ2 είναι επίσης η χρήση του λιγνίτη τόσο στην εξόρυξη του 
όσο και στη μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια. 

• Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας (οικιακός + εμπορικός + γεωργικός 
+ δημόσιος τομέας, κ.λπ.) υποκαθιστά σε μεγάλη έκταση τη μείωση της 
συμμετοχής του τομέα της βιομηχανίας στην κατανάλωση ενέργειας. Ο 
τομέας αυτός το 1973 αντιπροσώπευε το 33% της συνολικής τελικής κα
τανάλωσης ενέργειας, ενώ το 2003 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 39%. 
Όσον αφορά τις μορφές ενέργειας φαίνεται ότι και εδώ η κατανάλωση 
πετρελαίου υποκαθίσταται σημαντικά από την αυξημένη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας (οικιακός και εμπορικός τομέας). Κυριότερος πα
ράγοντας προσδιορισμού του ύψους της κατανάλωσης του τομέα είναι οι 
κλιματολογικές συνθήκες, καθώς πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας κα
ταναλώνεται για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και μαγείρεμα. Σημειώνεται ότι 
και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας του τομέα 
αυτού, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι το επίπεδο της ανάπτυξης και 
η ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την κατανομή κατανάλωσης στους επι-
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μέρους τομείς (οικιακό, γεωργικό, εμπορικό και δημόσιο τομέα) παρατη
ρείται μια σταθερή σχεδόν σχέση 65%, 15% και 20% για τα έτη 2000-
2003, με βάση τα στοιχεία του IEA/OECD, Energy Balances of OECD Coun
tries, series, Paris. 

• Η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας 
για το 2003 για όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε.-15 έχει ως ακολούθως: 
• Η Ελλάδα μετέχει κατά 2,0% στη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε.-15 

(το 1973 μετείχε κατά 1,5%). 
• Ο τομέας της βιομηχανίας μετέχει στη συνολική κατανάλωση της 

Ελλάδας κατά 24% και είναι στο 86,6% του αντίστοιχου ποσοστού του 
συνόλου της Ε.Ε.-15. 

• Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 37,2% της συνολικής 
τελικής ελληνικής κατανάλωσης ενέργειας, ποσοστό μεγαλύτερο εκεί
νου (31,6%) του συνόλου της Ε.Ε.-15. 

• Τέλος οι άλλοι τομείς (γεωργικός, εμπορικός, οικιακός κλπ.) αντιστοι
χούν στο 96,1% του ποσοστού της Ε.Ε.-15. 

• Σημειώνεται ότι η Γερμανία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (23,0%) 
ενέργειας του συνόλου των χωρών της Ε.Ε.-15 και την ακολουθούν η 
Γαλλία με ποσοστό 15,8%, το Ηνωμένο Βασίλειο με ποσοστό 15,0% 
και η Ιταλία με 13,0%. 

• Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε.-15 καταναλώνουν ση
μαντικό ποσοστό ενέργειας στο κλάδο των μεταφορών. 

• Για τη διασφάλιση της προσφοράς ενέργειας, την προστασία του περι
βάλλοντος και την ενίσχυση του οικονομικού ανταγωνισμού κρίνεται σκό
πιμο η Ελλάδα να χαράξει ένα μακροχρόνιο στρατηγικό ενεργειακό σχε
διασμό για το μείγμα των ενεργειακών καυσίμων που θα χρησιμοποιήσει. 

• Είναι αναγκαίος επίσης ο συντονισμός λήψης μέτρων, ταυτόχρονα και όχι 
περιπτωσιακά, για όλους τους τομείς που εμπλέκονται στον ενεργειακό 
τομέα της οικονομίας, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό και επι
θυμητό αποτέλεσμα. 

6.2. Προβλήματα για τις συνιστώσες του ελληνικού ενεργειακού τομέα 

6.2.7. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

• Η ΔΕΗ εμφανίζει σημαντικά κοστολογικά και άλλα πλεονεκτήματα έναντι 
των πιθανών ανταγωνιστών της, λόγω της αποκλειστικής χρήσης των 
πρωτογενών πηγών ενέργειας (λιγνίτη, πετρελαίου, φυσικού αερίου). 
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• Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ακόμη αποκλει
στικότητα της ΔΕΗ, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απελευθέ
ρωση της αγοράς και την είσοδο παραγωγών και προμηθευτών στο σύ
στημα. 

• Οι επενδύσεις νέων παραγωγικών μονάδων από νέους παραγωγούς θεω
ρούνται υψηλού κινδύνου και δεν χρηματοδοτούνται από το τραπεζικό 
σύστημα. 

• Ο στόχος επίτευξης μιας υγιούς και απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και η είσοδος νέων ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών σε 
αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 
πλαισίου στην αγορά φυσικού αερίου. 

• Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε παραδοσιακούς τρό
πους χωρίς την ύπαρξη κέντρων κόστους. 

• Οι μέσες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους τελικούς 
καταναλωτές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες των αντίστοιχων τιμών του 
μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε.-15 και λόγω των κοστολογικών πλεο
νεκτημάτων που διαθέτει η ΔΕΗ. 

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν φαίνεται 
να είναι αρκετή για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης και επομένως η 
είσοδος νέων παραγωγών και προμηθευτών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
λίαν συντόμως. 

• Λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα για την 
αύξηση της παραγωγής από νέους παραγωγούς και μέχρι να εμφανιστούν 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις, θεωρείται σκόπιμο να μελετηθεί το σύστημα 
που εφαρμόζει ο ΟΤΕ για τη σταθερή τηλεφωνία. Η ΔΕΗ δηλαδή να 
παραχωρήσει για ορισμένη περίοδο, και μέχρι να εισέλθουν νέοι παρα
γωγοί στην αγορά, στους προμηθευτές ποσότητα Η/Ε, και σε τιμές χα
μηλότερες από την τιμή διάθεσης στον τελικό καταναλωτή, ώστε να υπάρ
χει και ένα περιθώριο κέρδους και για τον προμηθευτή, με δικαίωμα με
ταπώλησης προς τους πελάτες τους (επιλέγοντες και μη) με τιμές διάθε
σης μικρότερες από εκείνες της ΔΕΗ. 

• Αναγκαία κρίνεται η ανάπτυξη των διασυνδέσεων του δικτύου της ΔΕΗ με 
τα δίκτυα των γειτονικών χωρών, τα δυτικοευρωπαϊκά δίκτυα, καθώς και με 
τα δίκτυα της Μαύρης Θάλασσας, για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών 
σε Η/Ε σε περιόδους αιχμής, αλλά και σε περιπτώσεις κρίσεων. 

• Συγκρίνοντας διάφορα στατιστικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρισμού μόνο 
για το 2002 για την Ελλάδα και την Ε.Ε.-15 μπορούν να εξαχθούν τα 
ακόλουθα συμπεράσματα: 
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• Η Γερμανία είναι η πρώτη χώρα της Ε.Ε.-15 με τη μεγαλύτερη συμμε
τοχή στην εγκατεστημένη ισχύ, στην παραγωγή και την κατανάλωση 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Την ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλ
λία, και η Ιταλία. Τις τελευταίες θέσεις κατέχουν η Ελλάδα, η Πορτο
γαλία, η Δανία και η Αυστρία. 

• Στην ετήσια ποσοστιαία αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρ
γειας στις πρώτες θέσεις βρίσκεται η Ιρλανδία και η Ελλάδα λόγω της 
σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης που παρουσίασαν τα τελευταία 
χρόνια, ενώ τις τελευταίες σειρές βρίσκονται η Δανία και το Λουξεμ
βούργο. 

• Η Δανία ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.-15 σχε
τικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές, 
ενώ η Ελλάδα στην τελευταία θέση με ποσοστό 50% του μέσου όρου 
της Ε.Ε.-15 που είναι 10,98 €/100 kWh. 

• Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βρί
σκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των χωρών της Ε.Ε.-15, αλλά και του 
μέσου όρου της Ε.Ε.-15, με πρώτη τη Σουηδία, δεύτερη τη Φιλανδία 
και τρίτο το Λουξεμβούργο. 

6.2.2. Αγορά πετρελαίου 

• Η αγορά πετρελαίου διαθέτει αρκετές ιδιομορφίες, καθώς οι τιμές δεν 
προσδιορίζονται αποκλειστικά και ελεύθερα από την προσφορά και ζή
τηση, αλλά από γεωπολιτικούς παράγοντες που αναφύονται κατά καιρούς. 

• Ο Ν.3054/2002 που αντικατέστησε το Ν.1571/1985, βάσει του οποίου 
λειτουργούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών και ασκείται η πετρελαϊκή πολιτι
κή σήμερα στην Ελλάδα, όπως και το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, 
παρουσιάζουν αδυναμία στην ενίσχυση θεμάτων σχετικά με την απελευθέ
ρωση της αγοράς, την εξάλειψη της νοθείας και την προστασία του κα
ταναλωτή. 

• Η ΕΛΠΕ Α.Ε κατέχει δεσπόζουσα θέση στη διύλιση του πετρελαίου. 
• Ανταγωνισμός δεν υπάρχει στον τομέα της διύλισης, δεδομένου ότι οι πο

σότητες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά είναι σχεδόν σταθερές κάθε 
χρόνο την τελευταία δετία και οι τιμές ex refinery είναι πρακτικά οι ίδιες. 

• Ανταγωνισμός αντιθέτως αναπτύσσεται στον τομέα της εμπορίας. 
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• Μια από τις ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου είναι η αδυναμία των πρα

τηρίων διανομής να προμηθεύονται απευθείας τα προϊόντα που διαθέτουν 

στον καταναλωτή και να προσδιορίζουν έτσι χαμηλότερες τιμές. 

• Η ασκούμενη φορολογική πολιτική στην Ελλάδα θεωρείται ότι δεν έχει 

επιτύχει σε ικανοποιητικό βαθμό τους επιδιωκόμενους στόχους, της εξοι

κονόμησης ενέργειας (μείωση της χρήσης των πετρελαϊκών προϊόντων) 

και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος με την εισαγωγή εναλλα

κτικών μορφών ενέργειας (φυσικού αερίου). 

• Ώθηση στην εξέλιξη της εγχώριας προσφοράς πετρελαιοειδών αναμένεται 

ότι θα δώσει η επικείμενη κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξαν-

δρούπολης, ο οποίος θα ενισχύσει σημαντικά το ενεργειακό εφοδιασμό 

της Ελλάδας. Το έργο θεωρείται ότι έχει ευρύτερη σημασία ως κέντρο 

διακομιδής αλλά και ως εναλλακτική πηγή πετρελαίου για την ελληνική 

αγορά 

6.2.3. Αγορά φυσικού αερίου 

• Η ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου θα πρέπει να αποτελέσει στρα

τηγική επιλογή. 

• Οι καταναλώσεις φυσικού αερίου που προβλέπονται στα προγράμματα 

ανάπτυξης των ΕΠΑ εμφανίζουν σημαντική χρονική καθυστέρηση από τις 

καταναλώσεις που προγραμματίζονταν, γεγονός που επισημαίνει το χα

μηλό ρυθμό διείσδυσης του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση. 

• Διασφαλίζεται η συνέχεια προνομιακού καθεστώτος λειτουργίας των υφι

σταμένων ΕΠΑ ακόμη και με τη νέα οδηγία (2003/55/ΕΕ) απελευθέρωσης 

της αγοράς φυσικού αερίου. 

• Στην προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου μπορεί να συμβάλλει η 

τοπική αυτοδιοίκηση. 

• Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες από μέρους της δημόσιας διοί

κησης και των ΟΤΑ για υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου στα δη

μόσια και δημοτικά καταστήματα. 

• Θα πρέπει να καθιερωθεί άμεσα η εφάπαξ φορολογική απαλλαγή κάθε 

φορολογούμενου, με συγκεκριμένο ποσό, για την εγκατάσταση και σύνδεση 

με το δίκτυο του καθώς επίσης και των συσκευών χρήσης φυσικού αερίου. 

• Η ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλαισίου στην αγορά φυσικού αερίου απο

τελεί προϋπόθεση εισόδου νέων ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών στην 

αγορά Η/Ε. 
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• Σημειώνεται ότι, για την αποφυγή εκμετάλλευσης του καταναλωτή, είναι 

αναγκαία η κατάρτιση εξαρχής διαφανούς, κατανοητής και ανταγωνιστικής 

τιμολογιακής πολιτικής για κάθε κατηγορία κατανάλωσης και κυρίως η 

παγίωση αρχών τιμολόγησης, ώστε να είναι ξεκάθαρες για τον κατανα

λωτή όλες οι παράμετροι που θα επηρεάσουν την επιλογή του για χρήση 

φυσικού αερίου, γιατί πρακτικά ο καταναλωτής «άπαξ» και συνδεθεί με το 

δίκτυο φυσικού αερίου τού είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσει οποιοδή

ποτε άλλο καύσιμο (κυρίως σε βραχυπρόθεσμη βάση), λόγω του κόστους 

μετατροπής των εγκαταστάσεων. 

• Δεδομένου ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας πετρελαίου και φυσικού 

αερίου συνδέονται μεταξύ τους, η απελευθέρωση της αγοράς της Η/Ε 

ευνοεί την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, η οποία με τη σειρά της 

προσφέρει σοβαρές δυνατότητες υποκατάστασης προϊόντων πετρελαίου. 

Έτσι, οί όποιες αποφάσεις λαμβάνονται θα πρέπει να είναι συντονισμένες 

και να εξετάζονται ως προς τη συνολική τους ενεργειακή επίπτωση. 

• Δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι πολλοί παίχτες της αγοράς δρα

στηριοποιούνται σε διάφορα τμήματα της - για παράδειγμα η ΕΛΠΕ κα

τέχει σημαντικό τμήμα της ΔΕΠΑ, ενώ έχει λάβει άδεια ηλεκτροπαραγω

γής με χρήση φυσικού αερίου και η ΔΕΗ έχει δικαίωμα αγοράς μεριδίου 

της ΔΕΠΑ. 

• Αύξηση συμμετοχής της ΔΕΗ στη ΔΕΠΑ θα σημάνει το τέλος της απε

λευθέρωσης και στις δύο αγορές. 

6.2.4. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Αν και η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη λειτουργία ενός έργου ΑΠΕ 

έχει βελτιωθεί, με πρόσφατες κανονιστικές παρεμβάσεις, οι γραφειο

κρατικές δυσχέρειες και οι ελλείψεις γενικών υποδομών εξακολουθούν να 

αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω διείσδυση των 

εναλλακτικών μορφών ενέργειας. 

• Η Ελλάδα καταβάλλει ήδη πολύ εντατικές προσπάθειες στο θεσμικό, κα

νονιστικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο για την επίτευξη του ενδει

κτικού στόχου 20,1% της οδηγίας 2001/77/ΕΕ (μέχρι το 2010), μέσα από 

ένα ρευστό περιβάλλον που προκάλεσε η ανάγκη απελευθέρωσης της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υπό το καθεστώς της δεσπόζουσας πα

ρουσίας μιας επιχείρησης παροχής ενέργειας, για περισσότερο από μισό 

αιώνα. 
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• Ένα από τα κύρια εμπόδια διείσδυσης των ΑΠΕ (κυρίως της αιολικής 

ενέργειας) θεωρείται το ανεπαρκές δίκτυο μεταφοράς της παραγωγής 

των ΑΠΕ στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν τα 

αναγκαία έργα μεταφοράς (νέα ή συμπληρωματικά). 

6.3. Περιβαλλοντικά προβλήματα 

• Είναι παραδεκτό πια ότι η αλλοίωση της φυσικής κατάστασης του περι

βάλλοντος οφείλεται στη ρύπανση του περιβάλλοντος, που σημαίνει την 

είσοδο στο φυσικό περιβάλλον (ατμόσφαιρα, νερό, έδαφος) ουσιών, ακτι

νοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, δονήσεων, κ.λπ., από τη χρήση των 

ορυκτών καυσίμων, η οποία αλλοίωση τελικά δημιουργεί τις κλιματικές αλ

λαγές. 

• Σημειώνεται ότι από την εκμετάλλευση της πρωτογενούς μορφής ενέρ

γειας (λιγνίτη, άνθρακα, κ.λπ.), αλλά και από την κατανάλωση της σε τε

λική μορφή (όπως είναι τα προϊόντα πετρελαίου) δημιουργούνται σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις (φαινόμενο του θερμοκηπίου, ασθένειες σε 

ανθρώπους και φυτά, κ.λπ.). 

• Σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον επίσης δημιουργούνται και από τις 

μορφές τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για το μετασχηματισμό της 

πρωτογενούς ενέργειας σε τελική μορφή ενέργειας. 

• Σημειώνεται ότι η νέα ενεργειακή εποχή βασίζεται σε τεχνολογίες ώριμες 

και οικονομικά αποδοτικές (όπως είναι για παράδειγμα η αιολική ενέργεια, 

τα ηλιοθερμικά συστήματα, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και οι 

αποδοτικοί καυστήρες βιομάζας), αλλά και τεχνολογίες που τώρα σπάζουν 

το φράγμα της απομόνωσης τους από την αγορά (όπως είναι τα φωτο-

βολταϊκά (Φ/Β) συστήματα παραγωγής ηλιακού ηλεκτρισμού, οι κυψέλες 

καυσίμου, τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού, οι μικροτουρμπίνες και τα 

άλλα μικροσυστήματα ισχύος και συμπαραγωγής). 

• Οι συνολικές εκπομπές (και όχι μόνο οι προκαλούμενες από τον ενερ

γειακό τομέα της οικονομίας) του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προέρ

χονται από την καύση του πετρελαίου και των στερεών καυσίμων για την 

παραγωγή ενέργειας, καθώς και από την καύση ξύλων και άλλων άχρη

στων υλικών, από βιομηχανικές δραστηριότητες - κυρίως της παραγωγής 

τσιμέντου. 

• Ο τομέας των μεταφορών δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

με τις αξιόλογες ποσότητες εκπομπών σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

220 



• Σπουδαίος επίσης παράγοντας εκπομπής CO2 είναι η χρήση του λιγνίτη 
τόσο στην εξόρυξη του όσο και στη μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέρ
γεια. 

• Το Πρωτόκολλο του Κιότο καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους εκπο
μπής αερίων (θεσπίζει σειρά δεσμευτικών ποσοτικών στόχων) για τις ανε
πτυγμένες χώρες, για την περίοδο 2008-2012. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για ποσοστό μείωσης 8% για την πε
ρίοδο 2008-2012, με υπολογιζόμενο κόστος 3,7 δις € ή 0,06% του ΑΕΠ (η 
μείωση για την περίοδο 1990-2002 ήταν σχεδόν 3%). Η υποχρέωση εξει
δικεύτηκε τον Ιούνιο του 1998 για κάθε κράτος μέλος χωριστά. Ο διαφο
ροποιημένος στόχος κάθε χώρας είναι δεσμευτικός και προβλέπονται 
κυρώσεις για τη μη επίτευξη του, ακόμη και αν επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος για την Ε.Ε. 

• Για την Ελλάδα ο στόχος του Κιότο προβλέπει αύξηση των εκπομπών των 
6 αερίων του θερμοκηπίου μέχρι την περίοδο 2008-2012 κατά 25% (η 
αύξηση μέχρι το 2002 ήταν της τάξεως του 26,5%) σε σχέση με τα επί
πεδα του 1990, στόχος που δύσκολα θα επιτευχθεί, με βάση τα σημερινά 
δεδομένα. 

• Η υπέρβαση των ορίων οδηγεί στην επιβολή προστίμων, που σε τελευταία 
ανάλυση διογκώνουν το κόστος και επομένως και τις τιμές. 

• Το ίδιο θα συμβεί για τη ΔΕΗ στην περίπτωση που οι σταθμοί ηλεκτροπα
ραγωγής εγκαταστήσουν συστήματα ηλεκτροστατικών φίλτρων για τη μείω
ση των εκπομπών σωματιδίων αποθείωσης καυσαερίου, ώστε να ελαττω
θούν οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2). 

• Με την προβλεπόμενη από τη ΡΑΕ αύξηση των εκπομπών αερίων (και κυ
ρίως του CO2) κατά 48,5% μέχρι το 2010 και κατά 57,8% μέχρι το 2020, η 
επίτευξη του στόχου περιορισμού της αύξησης στο +25% μέχρι το 2012, 
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Πρωτόκολλο του Κιότο), θεωρείται απραγ
ματοποίητη, εκτός αν η Ελλάδα προβεί σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπών 
από άλλες χώρες, με ένα οριακό κόστος 59,7 € (2000)/t CO2. Είναι επο
μένως αναγκαία η λήψη μέτρων από τώρα, τα οποία θα αποβλέπουν στη 
μείωση της ενεργειακής έντασης, δηλαδή στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
υποκαθιστώντας καύσιμα (π.χ. φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας αντί ορυκτών και υγρών καυσίμων) που οδηγούν στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ειδικότερα στη μείωση των εκπο
μπών διοξειδίου του άνθρακα. 
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