
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 
για το Πρόγραμμα 1988-1992 ~ 

HB 
•ΓΈΒΒ 

ίΒΒΒΙ 
Ενέργεια 

Αθήνα 1991 







Μακέτα εξωφύλλου: Μιχάλης Ιερωνυμίδης 



Ενέργεια 





ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εκθέσεις 21 
για το Πρόγραμμα 1988-1992 

Ενέργεια 

Αθήνα 1991 



Copyright 1991 

του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Ιπποκράτους 22, 106 80 Αθήνα 

6 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EPEYNQN 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 

ιδρύθηκε το 1959 ω<; μια μικρή ερευνητική μονάδα με την 

επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την 

επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, 

την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με 

άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και 

διάρθρωση και του ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: 

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμ

μάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 

προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυ

ντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) η παρακολούθηση 

και ανάλυση της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της 

ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη 

λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριό

τητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκ-
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πονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυ

χρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπου

δές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργα

νώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η 

δημοσίευση μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του 

ΚΕΠΕ, Εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργα

σίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπό

νηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που δίνο

νται από διακεκριμένους επιστήμονες, ο οποίοι προσκαλούνται 

από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, 

όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών 

οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμ

βάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής 

επιστήμης στη χώρα*. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιοικών προγραμμάτων προϋποθέ

τει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό 

πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Η εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως 

και την πολυτιμότερη συνεισφορά του προγραμματισμού στην ανα

πτυξιακή διαδικασία. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992 συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας 

για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών των διά

φορων κλάδων και δρστηριοτήτων της ελληνΙκής οικονομίας, τα 

πορίσματα των εργασιών των οποίων διατυπώθηκαν σε αναλυτικές 

εκθέσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να διατυπωθούν για 

ορισμένες γνώμες ή απόψεις οι οποίες εκφράζονται στις εκθέσεις 

αυτές, αποφασίστηκε η δημοσίευση τους, όχι μόνο γιατί κρίθηκε 

σκόπιμη η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημόνων και 

ειδικών, αλλά και γιατί θεωρήθηκε ότι προσφέρουν χρήσιμο 

υλικό, για την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών και κοινω

νικών προβλημάτων της χώρας. 

Οι Συντάκτες των Εκθέσεων εκφράζουν τη συνισταμένη των 

απόψεων των μελών της Ομάδας Εργασίας, αναφέροντας σε υποση

μειώσεις τυχόν διαφοροποιήσεις μελών στα αντίστοιχα σημεία της 
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Εκθεσης. Στην παρούσα έκθεση ο Συντάκτης επέλεξε να παραθέσει 

αυτούσιες τις διαφορετικές τοποθετήσεις μερικών μελών της 

Ομάδας Εργασίας σε Παράρτημα. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. Κ0ΜΣΤΑΝΤΌΠ0ΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Δεκέμβριος 1989 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Η Εκθεση αυτή συντάχθηκε στα πλαίσια κατάρτισης του 

Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 

1988-1992 από το ΚΕΠΕ, με βάση εισηγήσεις και στοιχεία που 

δόθηκαν από τα μέλη Ομάδας Εργασίας, η οποία συστήθηκε γ ι'αυτό 

το σκοπό, καθώς και συζητήσεις που έγιναν πάνω σ'αυτά κατά τις 

συνεδριάσεις της Ομάδας. Η Ομάδα Εργασίας συστήθηκε με την 

αριθ. 773/273/19.3.1987 Απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΘΟ κ. Κ. 

Σημίτη και ΥΒΕΤ κ. Α. Πεπονή και τις πρόσθετες τροποποιητικές 

αριθ. 1357/492/9.6.1987 και 617/560/8.7.1987 των ίδιων 

Υπουργών. 

Την Ομάδα Εργασίας αποτέλεσαν οι : 

1. Στελακάτος Κωνσταντίνος Συνεργάτης του Υπουργού ΥΒΕΤ, 

Πρόεδρος της Ομάδας 

2. Αρώνης Χρίστος Προϊστάμενος της Γραμματείας του 

ΕΣΕ, ΥΒΕΤ 

3. Καραμπατέας Ευστράτιος Υπεύθυνος Ενεργειακών Προγραμ

μάτων της ΠΈΤ, ΥΒΕΤ 

4. Ντελκής Κωνσταντίνος Βοηθός Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού της ΔΕΗ 

5. Κουτζούκος Γεώργιος Τομεάρχης Τεχνικού Προγραμματι

σμού της Διεύθυνσης Προγραμματιτ

αμού της ΔΕΗ 
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6. Κούκουζας Κωνσταντίνος 

7. Φυτίκας Μιχαήλ 

8. Αρβάλης Ανδρέας 

9. Αθανασόπουλος Γεώργιος 

10. Αζαριάδης Ιωάννης 

11. Λυγερός Αργύριος 

12. Βλάχος Χρίστος 

13. Τσιάμης Χρήστος 

14. Οικσνομίδης Ιωάννης 

15. Μανωλάς Νικηφόρος 

16. Μπαλφούσια Στέλλα 

17. Διαβολίτσης Αναστάσιος 

18. Τζήρος Γεώργ ι ος 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενερ

γειακών Πρώτων Υλών του ΙΓΜΕ 

Τμηματάρχης του Τμήματος Γεω

θερμίας του ΙΓΜΕ 

Εκπρόσωπος της ΔΕΠ ΑΕ για θέματα 

πετρελαίου 

Εκπρόσωπος της ΔΕΠ ΑΕ για θέματα 

φυσικού αερίου 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάλυσης 

και Προγραμματισμού, ΔΕΠ-ΕΧΥ 

Διευθυντής Τεχνικοοικονομικών 

Διεργασιών, ΕΛΔΑ 

Διευθυντής Οικονομικού Προγραμ

ματισμού, ΕΚΟ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου, Αντι

πρόεδρος της ΔΕΠ ΑΕ 

Τεχνικός Σύμβουλος ΑΕΒΑΛ 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ, 

αποσπασμένος στη Γ.Γ. ΔΕΚΟ 

Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ 

Επιστημονικός Ερευνητής ΚΕΠΕ, 

Συντάκτης της Εκθεσης 

Εξωτερικός Συνεργάτης ΚΕΠΕ, 

Γραμματέας της Ομάδας 

Η πρώτη (κύρια) απόφαση όριζε ως έργο της Ομάδας τη 

σύνταξη Εκθεσης με τα εξής περιεχόμενα: 

1. Ανάλυση των εξελίξεων του τομέα ενέργειας με έμφαση στην 

πιό πρόσφατη περίοδο και ειδικότερα στην 5ετία 1983-
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1987. 

2. Ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων σε σχέση με τις 

βασικές αναπτυξιακές επιδιώξεις, όπως θα τις όριζε η 

Κυβέρνηση με κείμενο που θα δινόταν εγκαίρως στην Ομάδα. 

3. Προτάσεις για βασικά αναπτυξιακά έργα με σειρά προτε

ραιότητας και εκτίμηση του πιθανού κόστους και των 

ωφελειών του καθενός. 

4. Προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων θεσμικού και οργα

νωτικού χαρακτήρα. 

Η απόφαση προέβλεπε επίσης ότι σε παράρτημα της Εκθεσης 

θα μπορούσαν να καταχωρηθούν με συντομία εκτιμήσεις ή απόψεις 

μελών οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που περιέχονται στο 

κύριο σώμα. 

Τη δουλειά της Ομάδας βοήθησαν και τα παρακάτω άτομα, 

είτε ως αναπληρωματικά μέλη - ορίστηκαν από τα κύρια μέλη -

είτε ως ειδικοί επί συγκεκριμένων θεμάτων. 

1. Χατζηγιάννης Γεώργιος Τμηματάρχης Τμήματος Ραδι

ενεργών Μεταλλευμάτων, 

ΙΓΉΕ 

2. Γαβριηλίδης Παύλος Προϊστάμενος ΕΣΕ, ΥΒΕΤ 

3. Καρυδογιάννης Ηλίας Διεύθυνση Προγραμματισμού 

AEH 

4. Τασίου Ρέα Διευθύντρια ΔΕΜΕ, ΔΕΗ 

5. Χατζηβασιλειάδης Ιωάννης Επίκουρος Διευθυντής ΔΕΜΕ, 

WÌ 

6. Αρμάος Βασίλειος Διευθυντής Εμπορίας, ΕΛΔΑ 

Γραμματειακή βοήθεια στην Ομάδα προσέφεραν και οι κ.κ. 

Κωνσταντίνος Εφακιανός της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της ΑΕΗ 

και Παναγιώτης ΠαπανικοΛάκος, εξωτερικός Συνεργάτης του ΚΕΠΕ. 
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Η δακτυλογράφηση των κειμένων σε όλες τις φάσεις της 

εργασίας έγινε από την Ολυμπία Ντερτινή, δακτυλογράφο ΥΠΕΘΟ, 

αποσπασμένη στο ΚΕΠΕ. 

Στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας υποβλήθηκαν από τα 

μέλη της οι παρακάτω εισηγήσεις: 

1. ΙΓΜΕ, Κ. Κούκουζας Λιγνίτης-τύρφη, Ιο μέρος - εξε

λίξεις, προβλήματα κλπ. 

Λιγνίτης-τύρφη, Παράρτημα 

λιγνιτικό δυναμικό 

Λιγνίτης-τυρφη, 2ο μέρος - Πρό

γραμμα ερευνών 1988-1992 

2. ΙΓΜΕ, Μ. Φυτίκας Γεωθερμία, Ιο μέρος - εξελίξεις, 

προβλήματα κλπ. 

Γεωθερμία, 2ο μέρος - Πρόγραμμα 

ερευνών 1988-1992 

3. ΙΓΜΕ, Γ. Χατζηγιάννης Ραδιενεργά μεταλλεύματα, Ιο μέ

ρος - εξελίξεις, προβλήματα 

Ραδιενεργά μεταλλεύματα, 2ο μέ

ρος - Πρόγραμμα ερευνών 1988-

1992 

Ραδιενεργά μεταλλεύματα, Συμπλη

ρωματικά στοιχεία 

4. ΔΕΗ, Διεύθυνση 

Προγραμματισμού Ηλεκτρική Ενέργεια - εξελίξεις 

1983-1987 

Ηλεκτρική Ενέργεια - Πρόγραμμα 

1988-1992 

Ηλεκτρική Ενέργεια - Οικονομικό 

μέρος του Προγράμματος 1987-1991 
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ΔΕΓΤ ΑΕ, Α. Αρβάλης 

ΕΧΟ, Χ. Βλάχος 

ΕΚΟ 

ΕΛΔΑ 

ΔΕΠ-ΕΚΥ, Ι. Αζαριάδης 

ΔΕΓΤ ΑΕ, 

Γ. Αθανασόπουλος 

ΕΣΕ, ΔΕΗ 

ΕΣΕ, Χ. Αρώνης 

ΕΣΕ, Π. Κασσάπης 

ΓΤΈΤ, Ε. Καραμπατέας 

ΚΕΠΕ, Σ. Μπαλφούσια 

ΑΕΒΑΛ, Ι. Οικονομίδης 

Παράρτημα - λιγνιτικό δυναμικό 

Η διακίνηση των πετρελαιοειδών 

στη χώρα 

Προοπτικές διεθνούς αγοράς πε

τρελαίου 

Ιστορικό, δομή και Προγράμματα 

1988-1992 

Απολογ ισμός Προγράμματος 1983-

1987 και Πρόγραμμα 1988-1992 

Ερευνα και εκμετάλλευση υδρο

γονανθράκων 

Φυσικό αέριο - κυρία εισήγηση 

Φυσικό αέριο - συμπληρωματικά 

στοιχεία 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Εισαγωγή και χρησιμοποίηση άν

θρακα στην Ελλάδα 

Ερευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας 

στην ενέργεια 

Ενεργειακές τιμές και φόροι 

Εξωηλεκτρικές χρήσεις του λι

γνίτη 

Λιγνιταέριο, μικρά υδροηλεκτρικά 

κλπ. 

Βιομάζα 

Τέλος, η Ομάδα Εργασίας, εκτιμώντας τις ειδικές ανάγκες 
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και τη μεγάλη σημασία του προγραμματισμού στον ενεργειακό 

τομέα, θεωρεί ότι το δετές ενεργειακό Πρόγραμμα πρέπει να 

είναι κυλιόμενο - σε ετήσια βάση - και η επεξεργασία του 

συνεχής. Προτείνει γ ι'αυτό να συσταθεί μόνιμη επιτροπή ενερ

γειακού προγραμματισμού από εκπροσώπους όλων των αρμόδιων 

Φορέων του τομέα. 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Τ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΉΣ 
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1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1.1. Εισαγωγή: Η πορεία προς την κρίση 

Κύριες μορφές ενέργειας στην εποχή μας είναι το 

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας. Αξιόλογη είναι 

επίσης η συμβολή της υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της 

πυρηνικής ενέργειας, της οποίας όμως η προοπτική είναι 

αμφιλεγόμενη. Ακόμη, μεγάλη προσπάθεια γίνεται τελευταία για 

την ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών. 

Ο άνθρακας ήταν η κυρίαρχη μορφή μέχρι περίπου τα μέσα 

του 20ού αιώνα. Στη συνέχεια, με την εξέλιξη και την ευρεία 

εφαρμογή της τεχνολογίας των μηχανών εσωτερικής καύσης, κυρίως 

στον τομέα των μεταφορών, άρχισε να κερδίζει έδαφος το 

πετρέλαιο. Η ευκολία της μεταφοράς και χρήσης του, και 

προπάντων η πολύ χαμηλή τιμή του, το καθιέρωσαν γρήγορα ως το 

κυρίαρχο καύσιμο στη θέση του άνθρακα. Παράλληλα αναπτύχθηκε η 

χρήση και του φυσικού αερίου, κυρίως στον οικιακό τομέα αλλά 

και στη βιομηχανία, εκτοπίζοντας τον άνθρακα που ήταν 

συγκριτικά δύσχρηστος και ρυπογόνος. Στοιχεία για τις εξελί

ξεις αυτές δίνονται στον Πίνακα 1. 

Παρατηρούμε ότι στην 20ετία 1950-1970 η συμμετοχή του 

άνθρακα έπεσε από σχεδόν 60% στο 32%, ενώ αυξήθηκε στη θέση 

του η συμμετοχή των υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού 

αερίου) από 36% σε 62%. Οι αντίστοιχοι ΜΕΡΜ ήταν 8,7% για το 

Φυσικό αέριο, 7,7% για το πετρέλαιο και μόλις 2,0% για τον 

άνθρακα. 

Ομως οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν στη σωστή κατεύθυγση. Η 

τιμή του πετρελαίου που οδήγησε σ' αυτές βρισκόταν σε πολύ με-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Σύνθεση της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 

και ΜΕΡΜ
1
 για την περίοδο 1950-197Ó 

Ποσοστά συμμετοχής 

ΜΕΡΜ 

1950 1960 1970 1950-1970 

Πετρέλαιο 26,3 32,0 42,1 7,7 

Φυσικό αέριο 9,8 14,5 19,2 8,7 

Ανθρακας 58,9 47,5 32,1 2,0 

Υδροηλ. + πυρην. ενέργεια 5,0 6,0 6,6 6,7 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 5,1 

Πηνή: U.N. Energy Statistics Yearbook, 1982. 

1. ΜΕΡΜ = Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής. 

γάλη απόκλιση" από την τιμή μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ 

ζήτησης και προσφοράς του αγαθού. Τα αποθέματα πετρελαίου, που 

προσδιορίζουν τη δυνατότητα προσφοράς σε μακροπρόθεσμη προ

οπτική, ήταν πολύ μικρά για να τροφοδοτούν την κατανάλωση στα 

επίπεδα που είχε φθάσει με βάση την τιμή που για χρόνια είχε 

διαμορφωθεί στην αγορά. Στον Πίνακα 2 δίνονται στοιχεία για το 

υψος και τη διάρκεια ζωής των αποθεμάτων των βασικών μορφών 

ενέργειας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Αποθέματα και η διάρκεια τους .για τις δασικές μορφές ενέργειας, 

οτο τέλος του 1986 

ΗΠΑ 

Α. Ευούπη 

Μ. Ανατολή 

Σΰν. Α. Κόσμου 

Σοβ. Evuoi) 

Σύν. Eoo. Xupuv 

Συν. Κόσμου 

Πετρέλαιο 

ΤΙΠ'χΙΟ' 

4,1 

2,4 

54,8 

84,5 

8,0 

10,7 

95,2 

4,3 

2,5 

57,6 

88,8 

8,4 

11,2 

100,0 

ΕΤΗ
Ζ 

8 

12 

86 

39 

13 

14 

32 

Φυσικό αέριο 

ΤΙΠχΙο» 

4,7 

5,6 

23,5 

51,4 

39,5 

40,6 

92,0 

5,1 

6,1 

25,5 

55,9 

42,9 

44,1 

100,0 

ΕΤΗ 

12 

36 

490 

59 

64 

59 

59 

ΤΙΠχΙΟ' 

132,0 

43,4 

-

268,7 

117,8 

263,4 

532,1 

Ανθρακας 

* 

24,8 

8,2 

-

50,5 

22,1 

49,5 

100,0 

ΕΤΗ 

265 

212 

-

272 

312 

192 

226 

Ππνιί: ΒΡ Sta t i s t i ca l Review of World Energy, June 1987. 

1. ΤΙΠ = Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου. 

2. Διάρκεια ζϋής τ«ν αποθεμάτκν, όπ«ς βγαίνει από τη διαίρεση τυν αποθεμάτων 

διά (:) της παραγκγής του 1986. 

Βλέπουμε στον Πίνακα αυτόν ότι, ακόμη και με την 

παραγωγή του 1986 η οποία, σε παγκόσμια κλίμακα, έγινε κατορ

θωτό να συγκρατηθεί στα επίπεδα που ήταν το 1973, τα αποθέματα 

πετρελαίου δεν επαρκούν για πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς παραγωγής, η διάρκεια των απο

θεμάτων στις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ενωση και τη Δυτική Ευρώπη ε ί 

ναι αντίστοιχα μόλις 8, 13 και 12 χρόνια. Μάλιστα, για τις 

ΗΠΆ, ακόμη και τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν διάρκεια 
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ζωής μόλις 12 χρόνια. Και η προοπτική φαίνεται CKÓUJI ζοφερό

τερη, αν η επάρκεια των αποθεμάτων υπολογιστεί στη βάση των 

ενεργειακών αναγκών (κατανάλωσης) των επιμέρους χωρών ή έστω 

των επιμέρους πολιτικοοικονομικών συνασπισμών. 

Με τα δεδομένα αυτά η ενεργειακή κρίση ήταν αναπόφευκτη. 

Ξέσπασε το 1973-1974, εντάθηκε το 1979-1980, συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα και θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη με τάση και διακύμανση 

που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

1.2. Η ενεργειακή κρίση-Τιμές και κατανάλωση ενέργειας 

Η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου, που γρήγορα 

συμπαρέσυρε τις τιμές και των άλλων ενεργειακών καυσίμων, εί

ναι το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης. Στον Πίνακα 3 δίνονται 

στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου από το 1973 

και του φυσικού αερίου και του άνθρακα από το 1980 μέχρι 

σήμερα. 

Η τιμή του πετρελαίου, από 22,6 δολ. ο μετρικός τόνος το 

1973, τετραπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες, έμεινε περίπου 

σταθερή για την 5ετία που ακολούθησε και το 1979 και 1980 

έκανε δύο διαδοχικά άλματα, για να,φθάσει το 1981 στα 266,4 

δολ., δηλαδή 12 φορές πάνω από την τιμή του 1973. Ακόμη και σε 

σταθερές τιμές δολαρίου η τιμή του πετρελαίου επταπλασιάστηκε. 

Η 4ετία 1982-1985 ήταν περίοδος σταθερότητας με κάποια χαμηλή 

πτωτική τάση. Το 1986 σημειώθηκε μία σε μεγάλο βαθμό απρό

βλεπτη πτώση, που αποδίδεται περισσότερο σε βραχυπρόθεσμη 

υπερπροσφορά (προβλήματα στην τήρηση των ποσοστώσεων παραγωγής 

από τις χώρες μέλη του OPEC κλπ.)> και στη συνέχεια μπήκαμε 

πάλι σε ανοδική πορεία. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται 
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γύρω στα 130 δολ. ο τόνος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Τιμές cif βασικών μορφών πρωτογενούς ενέργειας (τρέχ. $) 

Πετρέλαιο Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Ανθρακας 

Εχη Ετη 

$/ΤΙΠ* Δ
2
 $/ΤΙΠ Δ $/ΤΙΠ Δ $/ΤΙΠ Δ 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

22,6 

89,2 

86,2 

95,0 

102,8 

104,5 

146,7 

8 

33 

32 

36 

39 

39 

55 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

241,3 

266,4 

248,9 

219,8 

213,2 

202,6 

110,4 

91 

100 

93 

82 

80 

76 

41 

119,8 

147,0 

160,3 

150,9 

148,7 

152,1 

143,3 

81 

100 

109 

103 

101 

103 

97 

88,3 

105,0 

103,1 

84,1 

74,7 

78,9 

77,2 

84 

100 

98 

80 

71 

75 

74 

Πττνή; ΙΕΑ Energy Prices and Taxes, Second Quarter 1987 και BP 

Statistical Review of World Energy, June 1985. 

1. Η μετατροπή τιμών/βαρέλι σε τιμές/ΤΙΠ έγινε με τη σχέση: 

1 ΤΙΠ =7,35 βαρέλια. 

2. Δ = Δείκτης με 1981 = 100 

Οι τιμές του φυσικού αερίου και του άνθρακα ακολούθησαν 

γενικά τις εξελίξεις της τιμής του πετρελαίου, όμως με 

ομαλότερες μεταβολές και κάποια χρονική υστέρηση που οφείλεται 

κυρίως στο ότι στις συναλλαγές για τα δυο αυτά καύσιμα οι 

τιμές συμφωνούνται για μεγαλύτερες περιόδους και ουσιαστικά 

δεν υπάρχει γι'αυτά αγορά SPOT. 
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Η αύξηση των τιμών της ενέργειας οδήγησε σε επικίνδυνη 

διόγκωση των ενεργειακών δαπανών και, για τις χώρες που ήταν 

ενεργειακά εξαρτημένες από εισαγωγές, σε αλματώδη αύξηση των 

συναλλαγματικών τους εκροών. Για την αντιμετώπιση της κατά

στασης οι κυβερνήσεις των χωρών, αλλά και οι επιχειρήσεις και 

οι απλοί καταναλωτές ακόμη, συντάχθηκαν καταρχήν σε μια εντα

τική προσπάθεια περιορισμού ή τουλάχιστον συγκράτησης και 

ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας. Στη συνέχεια, για να 

αντιμετωπιστεί η κρίση σε μονιμότερη βάση, χαράχθηκε σε πα

γκόσμιο επίπεδο πολιτική ανάπτυξης των εγχώριων πηγών ενέρ

γειας, συμβατικών και νέων, και υποκατάστασης από αυτές αλλά 

και από άλλους συντελεστές παραγωγής της εισαγόμενης ενέργειας 

και προπάντων του πετρελαίου. 

Τα αποτελέσματα της γενικευμένης αυτής προσπάθειας είναι 

αρκετά αξιόλογα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. 

Η κατανάλωση πετρελαίου, που στην 20ετία 1950-1970 

αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7%, στην περίοδο 1973-1986 

έμεινε σχεδόν αμετάβλητη (ΜΕΡΜ 0,2%). Ο ρυθμός μεταβολής στο 

σύνολο της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έπεσε επίσης από 

5,1% στο 1,3%. Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι εξελίξεις στον 

Δυτικό Κόσμο και προπάντων στις περισσότερο αναπτυγμένες 

περιοχές. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΆ και τη 

Δυτική Ευρώπη παρέμεινε στα επίπεδα του 1973, ενώ η κατανάλωση 

πετρελαίου μειώθηκε με μέσους ρυθμούς 0,7% και 1,8% αντί

στοιχα. 

Η κατανάλωση των άλλων μορφών ενέργειας, εκτός πετρε

λαίου, αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 3,2%. Στις επιμέρους μορφές, το 

φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκε με ρυθμό 2,7% 

έναντι 8,7% της 20ετίας 1950-1970, ο άνθρακας που άρχισε να 
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ανακτά έδαφος αυξήθηκε με ρυθμό 2,5%, η υδροηλεκτρική ενέργεια 

παρουσίασε ρυθμό 3,5%, ενώ εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη της 

πυρηνικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, που παρουσίασε ρυθμό 

αύξησης 16,8%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΜΕΡΗ κατανάλβσης πρΜίογενούς ενέργειας 1973-1986 ( Ι) 

Πείρε- Λοιπές μοριές Σύνολο 

λα ι ο : ενέρ-

Φυοικό Ανβρα- Υδροηλ. Πυρηνική Σύνολο γειας 
αέριο χας ενέρ- ενέργεια λοιπών 

γεια μοριάν 

ΗΠΑ 

Α. Ευρώπη 

Συν. Α. Κόομου 

Σο&. Εν«ση 

Συν. Σοσ. Χϋράν 

Συν. Κόομου 

-0,7 

-1,8 

-0,4 

2,4 

2,6 

0,2 

-2,3 

3,1 

0,6 

7,4 

7,3 

2,7 

2,1 

-0,1 

2,3 

1,4 

2,8 

2,5 

1,2 

0,7 

3,0 

4,0 

6,0 

3,5 

13,5 

17,7 

16,4 

20,0 

21,0 

16,8 

0,4 

2,5 

2,6 

4,5 

4,2 

3,2 

-

0,2 

1,1 

3,8 

3,8 

1,3 

Ππνή: BP Statistical Review of World Energy, June 1987. 
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2. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 

2.1. Κατανάλωση ενέργειας 

2.1.1. Γενικά 

Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας - κατά κεφαλή 

κατανάλωση - διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Οι κύριοι 

παράγοντες που το προσδιορίζουν είναι: 

i. το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 

ϋ . η διάρθρωση της οικονομίας - συμμετοχή επιμέρους τομέων 

και κλάδων -, παράγοντας που σε μεγάλο βαθμό 

συνπροσδιορίζεται με τον προηγούμενο, 

iii. η αποδοτικότητα του ενεργειακού τομέα, 

iv. ο βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας και 

ν. οι κλιματολογικές συνθήκες.. 

Στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε, 

μέλημα όλων των χωρών είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και προπάντων του πετρελαίου ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο 

έλεγχος και η συγκράτηση της. Αποτελέσματα επιδιώκονται δια

μέσου της μεταβολής των σχέσεων προσδιορισμού της κατανάλωσης 

από τους παραπάνω παράγοντες. Ομως δεν είναι σπάνιες οι 

περιπτώσεις που η πολιτική περιορισμού της κατανάλωσης επιδρά 

δυσμενώς στις εξελίξεις των δύο πρώτων παραγόντων, με αποτέ

λεσμα η συγκράτηση να επιτυγχάνεται με τίμημα την καθυστέρηση 

της ανάπτυξης. Ασφαλώς ο καλύτερος τρόπος συγκράτησης της 

κατανάλωσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή, όπως 

είναι περισσότερο γνωστό, η εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Στην ανάλυση που ακολουθεί, εκτός από τις εξελίξεις στην 

Ελλάδα, καταγράφονται και αξιολογούνται οι εξελίξεις και σε 

άλλες χώρες, οι οποίες έχουν κατά τέτοιο τρόπο επιλεγεί, ώστε 

να παρέχουν δυνατότητα σύγκρισης και εξαγωγής οπηίπερασμάτων 

για τη σχετική θέση και πορεία της χώρας μας στην ενεργειακή 

οικονομία. 

2.1.2. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

Πριν από την ενεργειακή κρίση η κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας στη χώρα μας αυξανόταν με ετήσιους ρυθμούς πάνω από 

10%. Συγκεκριμένα, στη ΙΟετία 1960-1970 ο ρυθμός ήταν 11,3%, 

που αναλύεται σε 11,0% για το πετρέλαιο, 11,7% για τα στερεά 

καύσιμα και 18,7% για την ηλεκτρική ενέργεια
1
 η οποία το 1960 

ήταν μόλις 58 χιλ. ΤΙΠ, δηλαδή περίπου 230 GWH. Μετά το 1973 

οι ρυθμοί άρχισαν προοδευτικά να μειώνονται. Ο Πίνακας που 

ακολουθεί δίνει αναλυτικά στοιχεία για τις εξελίξεις της 

περιόδου 1973-1986. 

1. Η ηλεκτρική ενέργεια ως πρωτογενής μορφή περιλαμβάνει 

μόνο τπν υδροηλεκτρική και την πυρηνική ενέργεια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Κατανάλκοη πρκτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα 

1973 1979 1986 ΜΕΡΜ 

Τ Ι Π χ Ι Ο 3 * Τ Ι Π χ Ι Ο * » Τ Ι Π χ Ι Ο 3 * 1 9 7 3 - 7 9 1 9 7 9 - 8 6 1 9 7 3 - 8 6 

Πετρέλαιο
1 

Λιγνίτης 

Λιθάνθρακας
2 

Ειοαγ. ηλ. εν. 

Υδροηλ. εν. 

9.374 

1.729 

466 

" 11 

569 

77,2 

14,2 

3,8 

0,1 

4,7 

11.487 

3.138 

454 

45 

906 

71,6 

19,6 

2,8 

0,3 

5,7 

10.476 

5.040 

1.159 

334 

868 

58,6 

28,2 

6,5 

1,9 

4,8 

3,4 

10,4 

-0,4 

26,0 

8,1 

-1,5 

7,0 

14,3 

33,0 

-0,6 

0,9 

8,6 

7,3 

30,0 

3,3 

Σύνολο 12.149 100,0 16.030 100,0 17.877 100,0 4,7 1,6 3,0 

Πηνπ: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Συμπεριλαμβάνεται και το εγχ«ρί«ς παραγόμενο φυσικό αέριο. 

2. Συμπεριλαμβάνονται ΚΗΚ και ανθρακίτης. 

Οπως βλέπουμε, από το ενεργειακό σύστημα της χώρας μας 

απουσιάζουν το φυσικό αέριο - η εγχώρια παραγωγή άρχισε το 

1982 και είναι λιγότερο από 100 ΤΙΠΧΙΟ3 - και η πυρηνική 

ενέργεια, ενώ εξέχουσα θέση μετά τ ο πετρέλαιο έχει ο λιγνίτης. 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας 

για ολόκληρη την περίοδο περιορίστηκε σε 3,0%, ενώ της 

κατανάλωσης πετρελαίου μειώθηκε ακόμη περισσότερο (0,9%). Η 

συγκράτηση αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της επιβράδυνσης του 

ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε την ενεργειακή 

κρίση και διαρκεί μέχρι σήμερα, ενώ ελάχιστα έχουν γίνει για 
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τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ειδικότερα για το 

πετρέλαιο, η συγκράτηση του ρυθμού οφείλεται κυρίως στη 

συνεχώς αυξανόμενη υποκατάσταση του στην ηλεκτροπαραγωγή από 

εγχώριους πόρους (λιγνίτη και υδροδυναμικό) και στην πλήρη 

υποκατάσταση του στην τσιμεντοβιομηχανία από λιθάνθρακα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία των εξελίξεων στις 

υποπεριόδους 1973-1979 και 1979-1986. Φαίνεται καθαρά ότι, 

μετά τη δεύτερη - όπως λέγεται - ενεργειακή κρίση, ο ρυθμός 

αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας πέφτει από 4,7%, που ήταν 

στην πρώτη 6ετία, σε μόλις 1,6%, ενώ για το πετρέλαιο ο ρυθμός 

γίνεται αρνητικός (-1,5%), κυρίως γιατί η υποκατάσταση του 

στην τσιμεντοβιομηχανία πραγματοποιήθηκε στην περίοδο αυτή. 

Ανάλογη είναι η εξέλιξη στη σύνθεση της κατανάλωσης. Η 

συμμετοχή του πετρελαίου μειώθηκε από 77,2% το 1973 σε 58,6% 

το 1986, ενώ η συμμετοχή του λιγνίτη σχεδόν διπλασιάστηκε.' Η 

συμμετοχή του λιθάνθρακα μειώθηκε στην πρώτη περίοδο και 

αυξήθηκε θεαματικά · στη δεύτερη, από 2,8% σε 6,5%, ως 

αποτέλεσμα της χρήσης του από το 1982 στη βιομηχανία τσιμέντων 

αντί του πετρελαίου και επίσης από το 1983 στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε μεικτή καύση με λιγνίτη. Σημαντική 

αύξηση παρουσίασε επίσης και η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία, από σχεδόν αμελητέα που ήταν το 1973 (0,1%), το 1986 

έφθασε να αποτελεί το 1,9% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ σε 

προηγούμενα χρόνια, συγκεκριμένα το 1983 και 1984, η συμμετοχή 

της ήταν ακόμη μεγαλύτερη, 2,9% και 3,8% αντίστοιχα. Τέλος, 

για τη μείωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο διάστημα 1979-

1986 από 5,7% σε 4,8% (ρυθμός μεταβολής -0,6%), σημειώνεται 

ότι αυτή οφείλεται στην πολύ κακή υδραυλικότητα του 1983, που 

κράτησε χαμηλά την παραγωγή και στα επόμενα χρόνια, και δεν 
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συνιστά μονιμότερη κατάσταση. 

Το επίπεδο και οι εξελίξεις της ενεργειακής κατανάλωσης 

συγκριτικά με άλλες χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Κατά κεφαλή κατανάλϋοη και ενεργειακή ένταοπ 

Κατά κεφαλή καχανάλναη 

Ελλάδα 

Τουρκία 

Πορτογαλία 

Ισπανία ' 

Ιταλία · 

Ελβετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ιαπωνία 

ΗΠΑ 

1973 

ΤΙΠ 

1,389 

0,637 

0,912 

1,595 

2,414 

3,651 

4,294 

5,840 

3.118 

8,303 

1985 

ΤΙΠ 

1,847 

0,797 

1,247 

1,925 

2,455 

4,108 

4,402 

6,627 

3,109 

7,474 

Α 

100 

43 

68 

104 

133 

222 

238 

359 

168 

405 

ΜΕΡΗ 

Υ* 
1,9 

2,6 

1,6 

0,1 

1,0 

0,2 

1,1 

-

-0,9 

Ενεργ. ένταση' (ΤΙΠ/1000 δολ. 

1973 

ΤΙΠ 

1985 

ΤΙΠ 

ΜΕΡΜ 

,393 

,627 

,410 

,308 

,405 

,235 

,381 

,431 

,413 

.756 

0,437 

0,548 

0,484 

0,327 

0,339 

0,246 

0,310 

0,405 

0,293 

0,590 

100 

Πηγή: Energy Pol ic ies and Programmes of IEA Countries, 1986 Review. 

1. Η ενεργειακή ένταση έχει υπολογιστεί «ς ο λόγος της κατανάλ«σης πρ«τογενους 

ενέργειας διό (:) του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ίΑΕΠ) σε δολάρια 1980 και 

ισοτιμίες του ίδιου έτους. 
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Οι χώρες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα είναι όλες μέλη 

του ΙΕΑ (International Energy Agency) και καλύπτουν ολόκληρη 

την κλίμακα ύψους της κατανάλωσης ενέργειας. Από αυτές οι 

Τουρκία, Πορτογαλία/ Ισπανία και Ιταλία επιλέχθηκαν, γιατί οι 

ενεργειακές, κλιματολογικές αλλά και γενικότερες οικονομικές 

τους συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές της χώρας μας, 

Η κατά κεωαλή κατανάλωση ενέονειοκ: είναι δείκτης που 

προσφέρεται κυρίως για στατική ανάλυση και λιγότερο για 

ανάλυση των εξελίξεων. Ξεκινάμε όμως με το δείκτη αυτό, για να 

δώσουμε μια πρώτη εικόνα του επιπέδου ενεργειακής κατανάλωσης 

στις διάφορες χώρες με βάση τους προσδιοριστικούς του 

παράγοντες που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου. 

Αρχίζοντας από το 1973 σημειώνουμε το πραγματικά 

τεράστιο εύρος της κλίμακας, που αρχίζει από 0,637 ΤΙΠ για την 

Τουρκία - χώρα με το χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας - και φθάνει 

τα 8,303 ΤΙΠ για τις ΗΠΑ (1:13). Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον 

μέσο όρο των χωρών της νότιας Ευρώπης, όπου η κατανάλωση είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των περισσότερο αναπτυγμένων 

ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά πρέπει να οφείλεται σε τουλάχιστον 

τρεις από τους προσδιοριστικούς παράγοντες του ύψους της 

κατανάλωσης ενέργειας: στο επίπεδο ανάπτυξης, το κλίμα και το 

βαθμό ενεργειακής αυτοδυναμίας. Η πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση 

στις ΗΠΑ σε σχέση με τις πολύ αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 

και την Ιαπωνία ερμηνεύεται κατά κύριο λόγο από τον πολύ υψηλό 

βαθμό ενεργειακής αυτοδυναμίας τους - 1985: ΗΠΑ 89%, Γερμανία 

50%, Ιαπωνία 20%. 

Σχετικά με τις εξελίξεις της κατανάλωσης στην περίοδο 

1973-1985 παρατηρούμε ότι ακραίες περιπτώσεις το 1985 είναι 

και πάλι η Τουρκία και οι ΗΠΑ, αλλά η διαφορά περιορίστηκε από 
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1:13 σε 1:9. Η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μέση ετήσια 

αύξηση (2,4%) μετά την Πορτογαλία (2,6%), η Τουρκία και η 

Ισπανία ακολουθούν με αρκετά υψηλούς ρυθμούς, η Ιταλία, η 

Γερμανία και η Ιαπωνία συγκράτησαν την κατανάλίοσή τους σχεδόν 

στα ίδια επίπεδα του 1973, ενώ η κατανάλωση στις ΗΠΆ μειώθηκε 

με μέσο ρυθμό 0,9%. 

Γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της 

κατά κεφαλή κατανάλωσης ενέργειας είναι ότι οι οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες, που έχουν υψηλή κατανάλωση, κατόρθωσαν να 

τη συγκρατήσουν κοντά στα επίπεδα του 1973 ή και να τη 

μειώσουν ακόμη, ενώ χώρες λιγότερο αναπτυγμένες, με χαμηλή 

κατανάλωση, έχουν μικρότερα περιθώρια ανάσχεσης των 

αυξανόμενων ενεργειακών τους αναγκών, γι'αυτό και η κατανάλωση 

ενέργειας σ*αυτές παρουσίασε σημαντικά υψηλότερους θετικούς 

ρυθμούς μεταβολής. 

Η ενεργειακή ένταση εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο 

του εισοδήματος. Ο δείκτης αυτός είναι απαλλαγμένος από την 

επίδραση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και γι'αυτό 

καταλληλότερος για ανάλυση των εξελίξεων της κατανάλωσης 

ενέργειας, στη βάση της πολιτικής για συγκράτηση της. 

Το σχολιασμό της ενεργειακής έντασης ξεκινάμε με την 

παρατήρηση ότι ο δείκτης αυτός δεν φαίνεται να διαφορίζεται 

συστηματικά μεταξύ χωρών με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, 

κλιματολογικές συνθήκες ή βαθμό ενεργειακής αυτοδυναμίας, με 

εξαίρεση σε σχέση με τον τελευταίο παράγοντα τις ΗΠΑ. Για τις 

7 από τις 10 χώρες η ενεργειακή ένταση του 1973 διαφέρει 

ελάχιστα, κινούμενη μεταξύ 0,308 και 0,431 ΤΙΠ ανά 1000 δολ. 

εισοδήματος.
 ν
 Η Ελβετία, χώρα με το υψηλότερο κατά κεφαλή 

εισόδημα και αρκετά ψυχρό κλί]χι, έχει τη χαμηλότερη ενεργειακή 
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ένταση, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί κυρίως στη διάρθρωση 

της οικονομίας της (μη ενεργειοβόρα βιομηχανία και μεγάλη 

συμμετοχή του τριτογενούς τομέα). Η Τουρκία με το χαμηλότερο 

επίπεδο ανάπτυξης και οι ΗΠΑ με πολύ υψηλό επίπεδο 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές εντάσεις, 0,627 και 

0,756 ΤΙΠ αντίστοιχα. 

Οι εξελίξεις στην περίοδο 1973-1985 παρουσίασαν την εξής 

εικόνα: Στις 6 από τις 10 χώρες σημειώθηκε μείωση της 

ενεργειακής έντασης με ετήσιους ρυθμούς από 0,5% (Σουηδία) 

μέχρι 2,9% (Ιαπωνία). Στις υπόλοιπες σημειώθηκε αύξηση από 

0,4% (Ελβετία) μέχρι 1,4% (Πορτογαλία). 

Ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με τις εξελίξεις που 

σημειώθηκαν έχει το γεγονός ότι, με εξαίρεση την Τουρκία που 

έχει πολύ υψηλό δείκτη για το αναπτυξιακό της επίπεδο, στις 

λιγότερο αναπτυγμένες (αναπτυσσόμενες) χώρες σημειώθηκε αύξηση 

της ενεργειακής έντασης. Αντίθετα, με εξαίρεση την Ελβετί<* που 

έχει επίσης πολύ χαμηλό δείκτη για το αναπτυξιακό της επίπεδο, 

η ενεργειακή ένταση στις αναπτυγμένες χώρες σημείωσε σημαντική 

μείωση. Οι εξελίξεις αυτές είναι ασφαλώς ενδεικτικές των 

δυνατοτήτων που υπάρχουν στις επιμέρους χώρες για περιορισμό 

της κατανάλωσης ενέργειας. Χώρες αναπτυσσόμενες που βρίσκονται 

στη φάση εκβιομηχάνισης και ανάπτυξης των ανέσεων ζωής -

σύγχρονες κατοικίες με θέρμανση και συσκευές, IX αυτοκίνητα 

κλπ. - έχουν υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα ενέργειας, αρκετά 

μεγαλύτερη της μονάδας, γι'αυτό και είναι δύσκολο - αν όχι 

αδύνατο - να συνδυάσουν συνέχιση της ανάπτυξης τους με μείωση 

της ενεργειακής έντασης. Αντίθετα, τέτοια δυνατότητα υπάρχει 

για τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, όπου η παραπέρα 

ανάπτυξη συντελείται με αύξηση της συμμετοχής λιγότερο 
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ενεργειοβόρων κλάδων της οικονομίας - ανάπτυξη τεχνολογιών 

αιχμής, υπηρεσιών κλπ. - όπου η εισοδηματική ελαστικότητα της 

ενέργειας είναι πολύ χαμηλή. 

2.1.3. Βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας 

Αναφέρθηκε ήδη ότι ένας από τους κυρίους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του ύψους της ενεργειακής 

κατανάλωσης είναι ο βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας ή 

ενεργειακής αυτάρκειας, ο οποίος αποτελεί απλώς το ποσοστό της 

κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή. 

Πριν από την κρίση ο παράγοντας αυτός ήταν λιγότερο 

σημαντικός, γιατί το κόστος της εισαγόμενης ενέργειας ήταν 

χαμηλό και δεν δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες 

των χωρών. Μετά την κρίση το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε 

δυσανάλογα και η συναλλαγματική δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας 

δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στα ισοζύγια πληρωμών, προπάντων 

στις ενεργειακά εξαρτημένες οιναπτυσσόμενες χώρες που έχουν 

κατά κανόνα ελλειμματικά ισοζύγια. Ακολουθήθηκε κατά συνέπεια 

πολιτική αύξησης της ενεργειακής αυτοδυναμίας, που εκτός από 

τον περιορισμό της συναλλαγματικής δαπάνης σημαίνει παράλληλα 

ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας με όλες τις 

θετικές προεκτάσεις της - α̂ύξηση της απασχόλησης, 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα κλπ. - και, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, απόκτηση ενέργειας με χαμηλότερο χρηματικό 

κόστος. 

Στη χώρα μας η ενεργειακή αυτοδυναμία ενισχύθηκε σε 

σημαντικό βαθμό στην περίοδο από το 1973 μέχρι σήμερα, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Η ενεργειακή αυτοδυναμία αιην Ελλάδα 

Εννοια ενέονεια 

Λιγνίτης 

ΥδροηΛ. ενέργεια 

Αργό + <ρυο. αέριο 

Ειοανόιιενη ενέονεια 

Αργό + προϊόντα 

Λιθάνθρακας1 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Σύνολο 

1973 

ΤΙΠχΙΟ3 

2.298 

1.729 

569 

-

9.851 

9.374 

466 

11 

12.149 

Ι 

18,9 

14,2 

4,7 

-

ÌLI 
7 7 , 2 

3,8 

0,1 

1 0 0 , 0 

1979 

ΤΙΠϊΙΟ' 

4 . 0 4 4 

3 . 1 3 8 

906 

-

U.JM 

1 1 . 4 8 7 

454 

45 

1 6 . 0 3 0 

* 

2 5 . 3 

1 9 , 6 

5,7 

-

ILI 
7 1 , 6 

2,8 

0,3 

1 0 0 , 0 

1986 

ΤΙΠχΙΟ' 

Uli 

5 . 0 4 0 

868 

1.432 

1 0 . 5 3 7 

9 . 0 4 4 

1.159 

334 

1 7 . 8 7 7 

* 

UJL 
2 8 , 2 

4,8 

8,0 

$L4 

5 0 , 6 

6,5 

1,9 

1 0 0 , 0 

ΜΕΡΗ 

1 9 7 3 -

1986 

Li 
8,6 

3,3 

-

Li 
-0,3 

7,3 

30,0 

3,0 

Ππνη: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Συμπεριλαμβάνονται κ «κ και ανθρακίτης. 

Παρατηρούμε ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης της εγχώριας 

ενέργειας στην περίοδο 1973-1986 ήταν 9,3%, ενώ της 

εισαγόμενης μόλις 0,5%. Ετσι ο βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας 

αυξήθηκε από 18,9% σε 41,0%. Η αύξηση προήλθε κατά κύριο λόγο 

(70%) από την παραπέρα ανάπτυξη της παραγωγής λιγνίτη και κατά 

το υπόλοιπο από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου 
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και ψυσικού αερίου του ΠΡΙΝΟΥ και της ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ που 

άρχισε το 1981. Πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι, αν δεν 

ανακαλυφθούν και αξιοποιηθούν άλλα κοιτάσματα, η εγχώρια 

παραγωγή πετρελαίου δεν θα διαρκέσει για πολύ. Ηδη άρχισε να 

ελαττώνεται, και το κοίτασμα εκτιμάται ότι θα εξαντληθεί το 

1991. Εξάλλου η ενίσχυση της ενεργειακής αυτοδυναμίας από την 

παραγωγή του ΠΡΙΝΟΥ δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη μείωση της 

συναλλαγματικής δαπάνης, αφού τα δικαιώματα του Ελληνικού 

Δημοσίου στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος είναι μικρά και το 

μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής πληρώνεται σε συνάλλαγμα. 

Στον Πίνακα 8 δίνονται στοιχεία για το βαθμό ενερ

γειακής αυτοδυναμίας και την εξέλιξη του στις χώρες που έχουν 

επιλεγεί για σύγκριση. 

Συγκρίνοντας τους συνολικούς δείκτες αυτοδυναμίας, 

διαπιστώνουμε ότι το 1973 η Ελλάδα βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα 

μόνο από την Ιταλία και την Ιαπωνία. Το 1985 ξεπέρασε κατά 

πολύ την Πορτογαλία, έφθασε την Ισπανία και ουσιαστικά ανέβηκε 

στο επίπεδο των ενεργειακά περισσότερο αυτοδύναμων χωρών αυτής 

της ομάδας, με εξαίρεση βέβαια τις ΗΠΑ. Η αύξηση ήταν 89%, η 

μεγαλύτερη που σημειώθηκε, ενώ υπήρξαν χώρες (Τουρκία, 

Πορτογαλία) όπου σημειώθηκε πτώση. 

Σε αρκετές χώρες οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται σε 

σημαντικό και μέχρι πρόσφατα αυξανόμενο ποσοστό από πυρηνική 

ενέργεια, που θεωρείται εγχώρια πηγή, και συνυπολογίζεται στη 

μέτρηση της ενεργειακής αυτοδυναμίας, ανεξάρτητα από το αν το 

πυρηνικό καύσιμο παράγεται εγχωρίως ή εισάγεται. Η λογική 

αυτής της αντίληψης φαίνεται να στηρίζεται στη χαμηλή συμ

μετοχή του καυσίμου στο συνολικό κόστος παραγωγής της 

πυρηνικής ενέργειας. Οστόσο το κόστος του πυρηνικού καυσίμου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
Βαθμός ενεργειακής αυτοδυναμίας οτην Ελλάδα 

και άλλες χώρες 

Ελλάδα
1 

Πορτογαλία 

Ιοπανια 

Ιταλία 

Τουρκία 

Ελβετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ianuvia 

ΗΠΑ 

Συνολικός βαθμός 

1973 

84,3 

1985 

39,9 

26,6 

40,2 

19,9 

5?,2 

49,4 

50,2 

62,5 

19,5 

88,8 

3υτοδυναμίας 

Ì Μετ. 

89 

-10 

47 

1 

-11 

43 

11 

70 

61 

5 

Βαθμός 

1973 

21,1 

29,4 

24,7 

19,2 

64,5 

28,7 

44,4 

35,7 

11,4 

83,2 

χ«ρίς πυρηνικά 

1985 

39,9 

26 

31 

18 

57 

30 

39 

38 

9 

83 

6 

7 

8 

2 

7 

7 

7 

1 

7 

Ι Μετ. 

89 

-10 

28 

-2 

-11 

7 

-11 

8 

-20 

1 

Ππνιί: Energy Policies and Programmes of IEA Countries, 1986 Review. 
1. Η μικρή διαφορά του βαθμού για το 1973 οε σχέση με τον προηγούμενο Πίνακα οφείλεται 

στο ότι τα στοιχεία αυτού του Πίνακα είναι του OECD όπου, εκτός αλλ«ν διαιορκν που 
υπάρχουν, φαίνεται ότι οτην εγχώρια παραγκγή έχει συνυπολογιαθεί και ποσότητα καυ
σόξυλα. 

δεν είναι αμελητέο, ούτε η προμήθεια του μπορεί να θεωρείται 

για όλες τις χώρες εξασφαλισμένη μακροπρόθεσμα και σε λογικές 

τιμές. Εξάλλου το χαμηλό κόστος καυσίμου υπερκαλύπτεται από 

την εξαιρετικά μεγάλη συναλλαγματική δαπάνη για την κατασκευή 

πυρηνικών σταθμών, τουλάχιστον στις χώρες που δεν έχουν δική 

τους πυρηνική τεχνολογία. Γι'αυτούς και άλλους λόγους, που 

σχετίζονται με την προοπτική ανάπτυξης ή και διατήρησης στα 
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σημερινά επίπεδα της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, θεωρούμε 

ότι η μορφή αυτή δεν πρέπει να θεωρείται εγχώρια πηγή, 

τουλάχιστον για τις χώρες που δεν έχουν δική τους πυρηνική 

τεχνολογία, και να συνυπολογίζεται στη μέτρηση της ενεργειακής 

αυτοδυναμίας. Με αυτό το σκεπτικό, στον Πίνακα 8 έχουν 

υπολογιστεί και δείκτες χωρίς την πυρηνική ενέργεια. 

Με βάση τους δείκτες αυτούς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 

που αύξησε θεαματικά την αυτοδυναμία της στην περίοδο 1973-

1985. Αλλες χώρες που παρουσίασαν αύξηση είναι η Ισπανία, η 

Ελβετία και η Σουηδία - η αύξηση αυτή όμως σε σύγκριση με της 

Ελλάδας ήταν πολύ μικρή -, ενώ όλες οι άλλες παρουσίασαν 

στασιμότητα ή μείωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το 

δείκτη αυτό η Ελλάδα το 1985 εμφανίζεται να είναι ενεργειακά η 

περισσότερο αυτοδύναμη χώρα της ομάδας αυτής, εκτός από την 

Τουρκία και βέβαια τις ΗΠΆ. 

Μια άλλη πολύ σημαντική διάσταση που υπάρχει στο θέμα 

της ενεργειακής αυτοδυναμίας είναι η προοπτική της με βάση την 

εξαντλησιμότητα των αποθεμάτων τα οποία τροφοδοτούν την εγχώ

ρια παραγωγή, δς παράδειγμα αναφέρεται η υδροηλεκτρική ενέρ

γεια η οποία είναι ουσιαστικά ανεξάντλητη και που η ανάπτυξη 

της σημαίνει οπωσδήποτε μεγαλύτερη ασφάλεια σε σύγκριση, λόγου 

χάρη, με την παραγωγή πετρελαίου από κοιτάσματα με μικρή 

διάρκεια ζωής. Επίσης ο βαθμός αυτοδυναμίας δεν πρέπει να 

αναλύεται και να αξιολογείται ως δείκτης ποσοτήτων μόνο, αλλά 

και αξιών. Χώρες με υψηλό δείκτη, ο οποίος όμως στηρίζεται σε 

υψηλό κόστος σε σχέση με τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, δεν 

είναι κατ'ανάγκη σε καλύτερη μοίρα από άλλες με χαμηλό δείκτη. 
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2.1.4. Μετασχηματισμός της ενέργειας και τελικές μορφές 

Στο μεγαλύτερο τμήμα της η πρωτογενής ενέργεια φθάνει 

στην τελική κατανάλωση, αφού πρώτα μετασχηματισθεί σε τελικές 

μορφές ενέργειας ή σε τελικά ενεργειακά και μη προϊόντα. Ενα 

μέρος της μόνο πηγαίνει στην τελική κατανάλωση ως έχει, χωρίς 

καθόλου ή χωρίς ουσιαστικό μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, 

το αργό πετρέλαιο μετασχηματίζεται (διυλίζεται) στο σύνολο του 

σε προϊόντα πετρελαίου, με κυριότερα τη βενζίνη, το ντήζελ, τα 

καύσιμα αεροπορίας και το μαζούτ. Σημαντικές ποσότητες μαζούτ 

και μικρό ποσοστό του ντήζελ χρησιμοποιούνται για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο καταναλώνεται τόσο ως 

τελική μορφή, χωρίς κανένα μετασχηματισμό, όσο και στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει με τον άν

θρακα, που ένα τμήμα του μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέρ

γεια, ένα άλλο καταναλώνεται ως τελική ενέργεια και ένα τρίτο 

μετασχηματίζεται σε προϊόντα άνθρακα με κυριότερο το μεταλ

λουργικό κωκ. 

Η υδροηλεκτρική και η πυρηνική ενέργεια, που ως 

πρωτογενείς μορφές ίσως αποδίδονται σωστότερα με τους όρους 

υδροδυναμικό και πυρηνικά καύσιμα, μετασχηματίζονται κατά βάση 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος έχουμε τις ήπιες μορφές 

ενέργειας, που στην πρωτογενή τους μορφή είναι η ηλιακή 

ακτινοβολία, η γεωθερμία, η αιολική ενέργεια, η βιομάζα, καθώς 

και το υδροδυναμικό μικρής κλίμακας, και οι οποίες μετασχη

ματίζονται σε διάφορες τελικές μορφές: θερμική ενέργεια, ηλεκ

τρισμό, μηχανική ενέργεια κλπ. 

Κυριότερες τελικές μορφές ενέργειας είναι τα προϊόντα 

πετρελαίου, η ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και ο 
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άνθρακας. Αλλες, λιγότερο σημαντικές τελικές μορφές είναι τα 

προϊόντα του άνθρακα, άλλα στερεά καύσιμα - όπως τα ξύλα - και 

οι τελικές μορφές που παράγονται από τις ήπιες. 

Ενα μέρος της ενέργειας καταναλώνεται για την παραγωγή 

και το μετασχηματισμό της (αυτοκατανάλωση ενεργειακού τομέα) 

και ένα άλλο χάνεται κατά τη μεταφορά της (απώλειες). Η τελική 

κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη από την κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας κατά τα μέρη αυτά. 

Στον Πίνακα 9 που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί μια 

συνοπτική εικόνα του μετασχηματισμού της πρωτογενούς ενέργειας 

σε τελική για τη χώρα μας, στα έτη 1973 και 1986. 

Πριν από οποιοδήποτε σχολιασμό του Πίνακα αυτού 

σημειώνεται ότι η μετατροπή των επιμέρους τελικών μορφών ενέρ

γειας από τις φυσικές μονάδες μέτρησης τους σε ΤΙΠ έχει γίνει 

στη βάση των σχέσεων της θερμικής τους ισοδυναμίας, όπως 

γίνεται και για τις πρωτογενείς μορφές. Αυτό δεν ισχύει για 

την ηλεκτρική ενέργεια, για την οποία η μετατροπή έγινε με 

βάση τις επιμέρους σχέσεις θερμιδικής ισοδυναμίας του πετρε

λαίου προς τα καύσιμα (πρωτογενείς μορφές) που καταναλώθηκαν 

για την παραγωγή της. Για την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις 

εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας η μετατροπή των KWH σε ΤΙΠ 

έγινε σαν να είχαν παραχθεί από πετρέλαιο. 0 λόγος για την 

ειδική αυτή μεταχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι οι 

επιμέρους τελικές μορφές ενέργειας, εκφρασμένες σε μονάδες 

ισοδυναμίας (ΤΙΠ), πρέπει να αντιστοιχούν σ'αυτό που υποδη

λώνει ο όρος "ισοδυναμία" δηλαδή δυνατότητα απόδοσης ισοδύ

ναμου έργου (ωφέλιμη ή αποδιδόμενη ενέργεια) κατά την τελική 

χρήση. Η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ΤΙΠ με τις 

παραπάνω σχέσεις δίνει πράγματι μονάδες αρκετά πιο κοντά στη 
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σχέση ισοδυναμίας με τις άλλες τελικές μορφές ενέργειας, από 

ό,τι αυτές που θα προέκυπταν από μετατροπή της με βάση τη 

σχέση θερμιδικής ισοδυναμίας KWH-πετρελαίου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Ισοζύγιο ενεργειακού μετασχηματισμού 

Πρωτογενής ενέργεια 

Μορφές ΤΙΠχΙΟ* 

Συνδυασμοί 
και ποσοστό 

μετασχηματισμού 

Τελική ενέργεια και αυτοκ/ση + απώλ. 

Μορφές ΤΙΠχΙΟ» \ 

Αργό + προϊόντα 9.374 

Λιγνίτης 

Λιθάνθρακας
1 

Υδροδυναμικό 
Εισαγόμενη Η.Ε. 

Σύνολο 

1.729 

12.149 

-> Προϊόντα πετρελαίου 7.102 

15»3 -»»Λιγνίτης + προϊόντα 249 

^ ν > Λιθάνθρακας + προϊόντα 363 
ι ^Ηλεκτρική ενέργεια 

Αυτοκ/ση + απώλειες 
3.254 
1.181 

Σύνολο 

58,5 

2,0 

3,0 

26,8 
9,7 

12.149 100,0 

1986 
Αργό + προϊόντα

2
 10.476 8 6 , 2 

Λιγνίτης 

Λιθάνθρακας
1 

Υδροδυναμικό 
Εισαγόμενη Η.Ε. 

Σύνολο 

5.040 
94 9 

1.159-*=-80,9" 

17.877 

Προϊόντα πετρελαίου 8.659 

5,1—^Λιγνίτης + προϊόντα 251 

• Λιθάνθρακας + προϊόντα 938 

Ηλεκτρική ενέργεια 6.259 
Αυτοκ/ση + απώλειες 1.770 

Σύνολο 

48,4 

1,4 

5,3 

35,0 
9,9 

17.877 100,0 

Πηγή: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 
1. Συμπεριλαμβάνονται ανθρακίτης και κ«κ. 
2. Συμπεριλαμβάνεται και φυσικό αέριο. 
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Στο ισοζύγιο μετασχηματισμού παρατηρούμε καταρχήν ότι η 

αυτοκατανάλωση και οι απώλειες του τομέα φθάνουν περίπου το 

10%. Το πετρέλαιο (αργό + προϊόντα) μετασχηματίζεται κατά βάση 

σε προϊόντα πετρελαίου. Ενα ποσοστό του, που όπως αναφέρθηκε 

ήδη είναι κυρίως μαζούτ, μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέρ

γεια. 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται διαχρονικά ως αποτέλεσμα της 

πολιτικής υποκατάστασης του πετρελαίου και το 1986 ήταν 13,8% 

έναντι 19,3% του 1973. Ο λιγνίτης μετατρέπεται κατά κύριο λόγο 

σε ηλεκτρική ενέργεια και μικρό μόνο ποσοστό του φθάνει στην 

τελική κατανάλωση ως φυσικός λιγνίτης και προϊόντα λιγνίτη 

(μπρικέτες και ξηρός λιγνίτης). Οι ποσότητες λιγνίτη που 

έγιναν ηλεκτρική ενέργεια το 1973 ήταν 1.465 ΤΙΠΧ10
3
 (1.729 Χ 

0.847) και το 1986 έφθασαν τους 4.785 ΤΙΠΧ10
3
 (5.040 Χ 0,949), 

δηλαδή υπερτριπλασιάσθηκαν. Τέλος, ο λιθάνθρακας άρχισε να 

χρησιμοποιείται και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε 

μεικτή καύση με λιγνίτη) από το 1983. Το 1986 ένα ποσοστό 

19,1% της συνολικής του κατανάλωσης μετασχηματίσθηκε σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

Μιλήσαμε ήδη στην παράγραφο αυτή για το συνολικό ποσοστό 

αυτοκατανάλωσης και απωλειών της ενέργειας κατά το 

μετασχηματισμό της από πρωτογενή σε τελική. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τις επιμέρους τελικές μορφές διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους. Είναι μεγάλα για την ηλεκτρική ενέργεια -

κατανάλωση λιγνιτωρυχείων, αυτοκατανάλωση σταθμών παραγωγής 

και απώλειες μεταφοράς - και αρκετά μικρότερα για τα προϊόντα 

πετρελαίου και τις άλλες τελικές μορφές ενέργειας. 

Στη συνέχεια δίνονται λεπτομερέστερα στοιχεία για την 

αυτοκατανάλωση και τις απώλειες του ενεργειακού τομέα στη χώρα 
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μας για τα έτη 1973 και 1986. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

Αυτοκατανάλωση και απώλειες ενέργειας 

Ηλεκτοικπ ενέονεια 

- Καταν/οη λιγνιτωρυχεία
3 

- Αυτοκαχαν/ση σταθμών 

- Απώλειες δικτ. + οτατ. διαφορές 

Πυοϊόνια πετοελαιου 

- Αυτοκατ/ση διυλιστηρίων 

- Κατανάλωση Η.Ε. 

- Απώλειες + σταχ. διάφορες 

Λιννίτπς + ποοϊόντα 

Λιθάνθρακας t ποοϊόντα 

Σύνολο 

Καταν/ση πρωτογ. ενέργειας 

ΤΙΠχΙΟ
3 

566 

37 

265 

264 

111 
350 

35 

112 

Ü 

m 

1.181 

12.149 

1973 

* Σ1 

Li 

0,3 

2,2 

2,1 

Li 

2,9 

0,3 

0.9 

Li 

Li 

9,7 

100,0 

* N< 

14,7 

1,0 

6,9 

6,8 

Li 

3,7 

0,4 

1,2 

ill 

22,1 

-

-

ΤΙΠχΙΟ
5 

1.294 

89 

547 

658 

ili 

497 

106 

-131 

ί 

-

1.770 

17.877 

1986 

* Σ 

JA 

0,5 

3,1 

3,7 

Li 

2,8 

0,6 

-0,7 

-

-

9,9 

100,0 

! M 

16,9 

1,2 

7,1 

6,6 

Li 

4,7 

1,0 

-1,2 

Li 

-

-

-

Πηγή: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Ποσοστά επί της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

2. Ποσοστά επί της συνολικής κατανάλωσης των αντίστιχων τελικών μορίων. 

3. Συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση του εργοστασίου μπρικετών. 
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Αναφέρθηκε ήδη ότι η αυτοκατανάλωση και οι απώλειες 

ενέργειας στη χώρα μας είναι της τάξης του 10% επί της 

συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Στις επιμέρους 

τελικές μορφές οι αυτοκαταναλώσεις και οι απώλειες είναι οι 

ακόλουθες : 

- Στην ηλεκτρική ενέργεια, 16,9% το 1986 έναντι 14,7 το 

1973. Η αύξηση αφορά κυρίως τις απώλειες κατά τη μεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας (απώλειες δικτύων). 

- Στα προϊόντα πετρελαίου, 4,5% το 1986 έναντι 5,3% το 

1973. Ομως στο ισοζύγιο των προϊόντων πετρελαίου το 1986 

εμφανίζεται αδικαιολόγητα μεγάλη θετική στατιστική διαφορά 

(+258 ΤΙΠ) με αποτέλεσμα οι απώλειες + στατ. διαφορές να 

βγαίνουν αρνητικές και να επηρεάζεται ασφαλώς και το σύνολο 

της αυτοκατανάλωσης και απωλειών του τομέα. Γι*αυτό το ποσοστό 

του 1986 δεν θεωρείται αξιόπιστο. Σημειώνεται ότι το 1985 το 

ποσοστό ήταν 5,3%, όσο και το 1973. 

- Στο λιγνίτη + προϊόντα η αυτοκατανάλωση και οι 

απώλειες μειώθηκαν από 5,7% το 1973 σε 1,6% το 1986. 

- Στο λιθάνθρακα + προϊόντα η αυτοκατανάλωση ήταν μεγάλη 

(1973: 22,1%) όσο ο λιθάνθρακας μετασχηματιζόταν κατά μεγάλη 

αναλογία σε κωκ. Με το σταμάτημα της λειτουργίας των 

υψικαμίνων της "Χαλυβουργικής" σταμάτησε και η παραγωγή κωκ 

στη χώρα μας και ο λιθάνθρακας πηγαίνει στην τελική κατανάλωση 

-'εκτός βέβαια από τις ποσότητες που καταναλώνει η ΔΕΗ - χωρίς 

μετασχηματισμό. Γι'αυτό τα τελευταία χρόνια η αυτοκατανάλωση 

και οι απώλειες του λιθάνθρακα εμφανίζονται μηδενισμένες. 
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2.1.5. Τελική κατανάλωση ενέργειας 

2.1.5.1. Κυριότερες χρήσεις της τελικής ενέργειας 

Σε αντίθεση με τον περιορισμένο αριθμό διαφορετικών 

χρήσεων της πρωτογενούς ενέργειας στη διαδικασία του 

μετασχηματισμού της, την κατανάλωση της τελικής ενέργειας 

συνθέτει μία τεράστια ποικιλία χρήσεων που πραγιητοποιουνται 

σε ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Οι χρήσεις αυτές ομαδοποιούνται σε κατά το 

δυνατόν ομοιογενείς ενότητες, ώστε να διευκολύνεται η ανάλυση, 

η πρόβλεψη και ο προγραμματισμός τους. Κυριότερες χρήσεις των 

επιμέρους τελικών μορφών ενέργειας στη χώρα μας είναι: 

Τα προϊόντα πετρελαίου καταναλώνονται κυρίως στις 

μεταφορές. Σημαντικές ποσότητες χρησιμοποιούνται επίσης στη 

βιομηχανία, τον οικιακό και εμπορικό τομέα και τη γεωργία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κυριότερες χρήσεις των επιμέρους προϊόντων 

του πετρελαίου είναι: 

- Η βενζίνη καταναλώνεται στις μεταφορές για την κίνηση 

των Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών Ι.Χ. (κυρίως 

αγροτικών) και Δ.Χ., μοτοσικλετών/μοτοποδηλάτων και οχημάτων 

των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενα μικρό ποσοστό, γύρω στο 3%, 

καταναλώνεται στη γεωργία για άντληση νερού κλπ. 

- Το ντήζελ χρησιμοποιείται επίσης στις μεταφορές σε 

ποσοστό γύρω στο 40% για την κίνηση των μεγάλων φορτηγών, 

λεωφορείων, ταξί και οχημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και 

στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Ενα ποσοστό 

περίπου 25%, που κυμαίνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 

πηγαίνει στη θέρμανση κτιρίων (κατοικιών, γραφείων κλπ.) και 
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λίγο μικρότερο, 20-22%, καταναλώνεται στον γεωργικό τομέα, 

κυρίως για τη λειτουργία των ελκυσττίρων (τρακτέρ) και άλλων 

γεωργικών μηχανημάτων. Το υπόλοιπο, τέλος, πηγαίνει σε 

διάφορες χρήσεις στη βιομηχανία και σε άλλους τομείς. 

- Το μαζούτ καταναλώνεται κυρίως στη βιομηχανία (80%) 

και το υπόλοιπο στις θαλάσσιες μεταφορές, στη θέρμανση κτιρίων 

κλπ. 

- Τα καύσιμα αεροπορίας εφοδιάζουν αεροσκάφη ξένων 

αεροπορικών εταιρειών που διέρχονται από ελληνικά αεροδρόμια 

(ποσοστό γύρω στο 55%), την Ολυμπιακή Αεροπορία (30%) και την 

Πολεμική μας Αεροπορία. 

- Τέλος καταναλώνεται ένας αριθμός άλλων προϊόντων 

πετρελαίου σε μικρότερες ποσότητες. Μερικά από αυτά 

απορροφώνται σε ενεργειακές χρήσεις - υγραέρια, νάφθα, 

φωτιστικό πετρέλαιο - και άλλα καταναλώνονται σε μη ενερ

γειακές χρήσεις - λιπαντικά, άσφαλτος κλπ. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται σε τρεις τάσεις, 

υψηλή, μέση και χαμηλή, καταναλώνεται κατά 50% περίπου στη 

βιομηχανία, πάνω από 30% για οικιακή χρήση και το υπόλοιπο 

πηγαίνει στους άλλους τομείς, κυρίως στον εμπορικό και 

αγροτικό τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες, στον φωτισμό οδών/ 

πλατειών και στον τομέα των μεταφορών για την κίνηση ηλεκτρο-

κινούμενων οχημάτων. 

Ο φυσικός λιγνίτης χρησιμοποιείται από την ΑΕΒΑΛ (Α.Ε. 

Βιομηχανίας Αζωτούχων Λιπασμάτων) για την παραγωγή αμμωνίας 

και πολύ μικρές ποσότητες καταναλώνονται για την παρασκευή 

οργανικών λιπασμάτων. 

Τα πρόίόντα λιγνίτη είναι ο ξηρός λιγνίτης, που χρησι

μοποιείται από τη ΛΑΡΚΟ ως αναγωγικό στην παραγωγή νικελίου, 
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και οι λιγνιτόπλινθοι (μπρικέτες) που καταναλώνονται ως 

καύσιμο σε κεραμοποιεία, ασβεστοποιεία και για οικιακή χρήση. 

Τέλος ο λιθάνθρακας, ως τελική μορφή, καταναλώνεται ως 

καύσιμο κυρίως στην τσιμεντοβιομηχανία. 

2.1.5.2. Τελική κατανάλωση ενέργειας κατά μορφή 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για την 

τελική κατανάλωση των κυριότερων μορφών ενέργειας και 

προϊόντων στην περίοδο 1973-1986. 

Ποοϊόντα 
Πετοελαίου 
Βενζίνη 
Ντήζελ 
Μαζούτ 
Καύσιμα 
αεροπορίας 
Λοιπά 
Ηλεκτρική 
ενεονεια 
Λιννίτπς + 
προϊόντα 
Λιθάνθοακαο 
προϊόντα 
Σύνολο 
ενέργειας 

1972 

ΤΙΠχΙΟ' 

7.102 
951 

2.403 
2.149 

806 
793 

3.254 

243 
t 

Μ 

10.968 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
Τελική κατανάλϋοη ενέργειας κατά 

Ι 

* 

64,7 
8,7 

21,9 
19,6 

7,3 
7,2 

m 
ΙΑ 

u 
1 0 0 , 0 

1979 

ΤΙΠχΙΟ' 

8 . 8 9 3 
1.379 
3 . 0 1 8 
2 . 8 1 3 

1 .100 
583 

4JÜ 

295 

Mi 

1 4 . 3 7 5 

* 

6 1 , 9 
9,6 
2,1 

1 9 , 6 

7,6 
4,1 

3 3 , 7 

Μ 

ΙΑ 

100,0 

1986 

ΤΙΠχΙΟ' 

8 . 6 5 9 
1.868 
3 . 4 8 4 
1.430 

1.029 
848 

6.259 

ΙΆ 

ili 

1 6 . 1 0 7 

μορφή 

% 

5 3 , 8 
1 1 , 6 
2 1 , 6 
8,9 

6,4 
5,3 

3 8 , 8 

Li 

i l 

1 0 0 , 0 

ΜΕΡΗ 

1 9 7 3 - 7 9 1 9 7 9 - 8 6 1 9 7 3 - 8 6 

Li 
6,4 
3,9 
4,6 

5,3 
- 5 , 3 

Li 

Li 

±1 
4,6 

- 0 , 4 
4,4 
2,1 

- 1 0 , 0 

- 1 , 0 
5,5 

Li 

-JA 

ÌLI 

1,6 

Li 
5,3 
2,9 

- 3 , 2 

1,9 
0,5 

Li 

Li 

Li 

3,0 

Πηνή: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 
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Σχολιάζοντας πρώτα τους ρυθμούς μεταβολής, παρατηρούμε 

ότι η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στην περίοδο 1973-

1986 αυξήθηκε με ρυθμό 3,0% το χρόνο, όσο και η συνολική 

κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο ρυθμός αυτός ήταν 4,6% 

στην περίοδο 1973-1979 και έπεσε στο 1,6% μετά τη δεύτερη 

ενεργειακή κρίση, στην περίοδο 1979-1986. 

Η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκε για όλη την 

περίοδο με μέσο ρυθμό 1,5% και είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ 

στην πρώτη 6ετία ο ρυθμός ήταν κοντά σ
1
 αυτόν της συνολικής 

κατανάλωσης τελικής ενέργειας (3,8% έναντι 4,6%), στην περίοδο 

1979-1986 έγινε αρνητικός (-0,4%). Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται 

κυρίως από την υποκατάσταση του μαζούτ από λιθάνθρακα στην 

τσιμεντοβιομηχανία, όπως φαίνεται και από τους ρυθμούς 

μεταβολής της κατανάλωσης των δύο αυτών καυσίμων και την 

ποσοστιαία μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

πετρέλαιο. 

Στα επιμέρους προϊόντα πετρελαίου, η κατανάλωση βενζίνης 

αυξήθηκε με ρυθμό 5,3%, μειούμενο στη διάρκεια της περιόδου, 

αφού ο ρυθμός για τις δύο υποπεριόδους ήταν 6,4% και 4,4% 

αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για το ντήζελ, για το οποίο ο 

ρυθμός στο σύνολο της περιόδου ήταν 2,9% και των υποπεριόδων 

3,9% και 2,1% αντίστοιχα. Ο ρυθμός για το μαζούτ ήταν 4,6% 

στην πρώτη 6ετία και -10% στην περίοδο 1979-1986 για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με αποτέλεσμα ο ρυθμός 

για όλη τη διάρκεια της περιόδου να είναι αρνητικός, -3,2%. Τα 

καύσιμα αεροπορίας παρουσίασαν θετικό ρυθμό στην πρώτη 6ετία, 

6,4%, και αρνητικό μεταξύ 1979-1986, -1,0%. 

Η ηλεκτρική ενέργεια παρουσίασε αύξηση με ρυθμό - για 

ολόκληρη την περίοδο - 5,2%, αρκετά υψηλότερο από το ρυθμό για 
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το σύνολο της ενέργειας. Και εδώ, όπως και στα προϊόντα 

πετρελαίου, ο ρυθμός αύξησης στην περίοδο 1979-1986 είναι 

χαμηλότερος. 

Η κατανάλωση του λιγνίτη και των προϊόντων του 

εμφανίζεται ουσιαστικά αμετάβλητη, με μικρή και μάλλον τυχαία 

διακύμανση. 

Τέλος, στην ερμηνεία για τον εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης 

της κατανάλωσης λιθάνθρακα στην περίοδο 1979-1986, που ήταν 

15,5%, έχουμε ήδη αναφερθεί. 

Οι μεγάλες διαφορές των ρυθμών μεταβολής στην κατανάλωση 

των επιμέρους μορφών και προϊόντων οντανακλωνται ασφαλώς στη 

μεταβολή της σύνθεσης της συνολικής κατανάλωσης. Τα προϊόντα 

πετρελαίου το 1986 αντιπροσωπεύουν το 53,8% της κατανάλωσης, 

έναντι 64,7% το 1973. Η συμμετοχή των επιμέρους προϊόντων 

πετρελαίου μεταβλήθηκε επίσης. Το μερίδιο της βενζίνης ανέβηκε 

από 8,7% σε 11,6%, του ντήζελ έμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ 

έπεσαν του μαζούτ από 19,6% σε μόνο 8,9% και των καυσίμων 

αεροπορίας από 7,3% σε 6,4%. 

Αντίθετα με τη μείωση της συμμετοχής των προϊόντων 

πετρελαίου στο σύνολο τους, η συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέρ

γειας αυξήθηκε από 29,7% σε 38,8%. Το ίδιο συνέβη και με το 

λιθάνθρακα, που το μερίδιο του αυξήθηκε από 3,3% σε 5,8%. 

Σε σχέση με τα καύσιμα αεροπορίας αναφέρθηκε στην αρχή 

της παραγράφου ότι σημαντικό τμήμα τους, που τα τελευταία 

χρόνια έχει ξεπεράσει το 50% του συνόλου, καταναλώνεται για 

τον εφοδιασμό ξένων αεροσκαφών. Το τμήμα αυτό διαφέρει από τη 

λοιπή εσωτερική κατανάλωση ενέργειας, γιατί πληρώνεται σε 

συνάλλαγμα και κανονικά θα έπρεπε να εξομοιώνεται με τις 

πωλήσεις BUNKERS που, όπως και οι εξαγωγές, δεν συνυπο-
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λογίζονται στην εσωτερική κατανάλωση. 

2.1.5.3. Η σύνθεση της κατανάλωσης - Διεθνείς συγκρίσεις 

Η σύνθεση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας στη χώρα μας 

προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό αφενός από την ύπαρξη 

σημαντικών κοιτασμάτων λιγνίτη, που καθιστούν δυνατή την ανά

πτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συγκριτικά χαμηλό 

κόστος, και αφετέρου από την απουσία του φυσικού αερίου από το 

ενεργειακό μας σύστημα. Η απουσία του φυσικού αερίου ανα

πληρώνεται από την αυξημένη συμμετοχή κυρίως του πετρελαίου, 

αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρότερο ποσοστό. 

0 Πίνακας 12 δίνει στοιχεία για τη σύνθεση της κατανάλω

σης τελικής ενέργειας στην ίδια ομάδα των χωρών που χρησιμο

ποιήθηκε μέχρι τώρα για διεθνείς συγκρίσεις. 

Το 1973, η συμμετοχή του πετρελαίου στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας κυμαινόταν στα 51-61% περίπου, με 

εξαίρεση την Τουρκία και τις ΗΠΆ, όπου ήταν 42-43%. Η χώρα μας 

βρισκόταν κοντά στο άνω όριο, μαζί με τις άλλες χώρες της 

νότιας Ευρώπης και την Ελβετία. Το 1985 η συμμετοχή του 

πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά και κινείται στα 40-54%, 

με εξαίρεση τη Σουηδία όπου η μείωση ήταν πολύ μεγαλύτερη, από 

54% σε 28,1%. 

Η ηλεκτρική ενέργεια το 1973 συμμετείχε με ποσοστά 26-

35%, με εξαίρεση την Τουρκία (13,8%). Στην περίοδο μέχρι το 

1985 η συμμετοχή της αυξήθηκε σε όλες τις χώρες και κινείται 

στα 31-46%, με εξαίρεση την Τουρκία (22,4%) και τη Σουηδία 

(59,8%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

Τελική κατανάλωση ενέργειας και π σύνθεση της 

1973 1985 

ΤΙΠχΙΟ« % ΤΙΠχΙΟ» % 

Σύνολο Προϊόν. Ηλεκ. Φυσ. Στερ. Σύνολο Προϊόν. Ηλεκ. Ivo. Στερ. 
ενέργ. πετρ. ενέρ. αέρ. καυο. ενέργ. πε ιρ . ενερ. αέρ. καύσ. 

Ελλάδα
1 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Τουρκία 

Ελ&ετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ιαπωνία 

ΗΠΑ 

11,32 

7,84 

53,03 

123,84 

22,64 

23,40 

249,35 

46,10 

317,80 

1.655,30 

60,5 

58,5 

57,0 

58,5 

42,9 

61,3 

51,0 

54,0 

53,6 

42,4 

30,8 

30,0 

31,1 

25,8 

13,8 

35,5 

29,9 

35,5 

32,2 

28,2 

Φ 

-

0,6 

1,3 

10,5 

0,2 

1,0 

7,3 

0,2 

2,3 

21,5 

8,7 

10,9 

10,6 

5,4 

43,1 

2,2 

11,8 

10,3 

11,8 

7,9 

17,92 

12,16 

70,77 

131,55 

37,13 

27,65 

262,20 

52,20 

349,13 

1.698,50 

50,6 

54,2 

48,1 

48,6 

40,5 

45,0 

40,3 

28,1 

43,4 

39,1 

3.9,6 

35,3 

42,5 

30,8 

22,4 

46,3 

37,6 

59,8 

42,8 

35,9 

0,3 

0,4 

2,5 

17,0 

0,2 

4,6 

12,8 

0,2 

3,5 

17,2 

9,5 

10,1 

6,9 

5,4 

43,8 

3,3 

9,3 

11,9 

10,3 

8,8 

Πηγή: Energy Policies and Programmes of IEA Countries, 1986 Review. 

1. Για λόγους ουγκρισιμότητας χρησιμοποιήσαμε στοιχεία της ίδιας πηγής και για τη χώρα 
μας, παρ'όλο που διαφέρουν από αυτά του προηγούμενου Πίνακα. Οι διαφορές οφείλονται 
στη χρησιμοποίηση διαφορετικών συντελεστύν μετατροπής τ«ν επιμέρους μορφίίν από τ ι ς 
επιμέρους μονάδες μέτρησης τους σε μονάδες ΤΙΠ. 

Στην Ελλάδα η μείωση της συμμετοχής του πετρελαίου ήταν 

εξίσου εντυπωσιακή με την αντίστοιχη μείωση στις περισσότερες 

χώρες, επιτεύχθηκε όμως κατά κύριο λόγο με την αύξηση της πα

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριους πόρους, και όχι από 

πυρηνική ενέργεια που είναι η περίπτωση πολλών άλλων χωρών. 

53 



2.1.5.4. Τελική κατανάλωση κατά τομέα 

Για τη χάραξη και άσκηση σωστής ενεργειακής πολιτικής 

στα πλαίσια της γενικότερης αναπτυξιακής προσπάθειας, η 

κατανάλωση ενέργειας χρειάζεται να αναλύεται και να παρακο

λουθείται κατά τομέα/κλάδο οικονομικής και κοινωνικής δραστη

ριότητας. Κατά διεθνή πρακτική, οι τομείς στους οποίους 

αναλύεται η κατανάλωση τελικής ενέργειας είναι η βιομηχανία, 

οι μεταφορές και οι λοιποί τομείς. Οι δύο πρώτοι τομείς είναι 

γνωστές ενότητες οικονομικής δραστηριότητας, για τις οποίες 

υπάρχουν στατιστικά και άλλα στοιχεία που καλύπτουν σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις ανάγκες για την απαιτούμενη 

ενεργέ ι οοικονομική ανάλυση και τον προγραμματισμό. Ο τρίτος 

τομέας, που αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης 

ενέργειας (25-35%), είναι σύνθετος και ανομοιογενής, 

περιλαμβάνει τα νοικοκυριά, το εμπόριο, τη γεωργία, τις 

δημόσιες υπηρεσίες κλπ. και δεν έχει αντίστοιχο του στη διεθνή 

ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τομείς. Αυτό 

δημιουργεί δυσκολίες στη διερεύνηση «του ως ενίαίου τομέα 

κατανάλωσης ενέργειας, οι οποίες όμως περιορίζονται με την 

ανάλυση του σε μικρότερες και περισσότερο ομοιογενείς 

ενότητες. Γι' αυτό, στον Πίνακα 13 που ακολουθεί, ο οικιακός 

τομέας και η γεωργία εμφανίζονται χωριστά, ενώ οι λοιποί 

τομείς συνιστούν το υπόλοιπο, που αντιπροσωπεύει ένα 10-11% 

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Παρατηρούμε ότι η βιομηχανία είναι ο περισσότερο 

ενεργειοβόρος τομέας. Το 1975 απορρόφησε το 45,9% της συνο

λικής κατανάλωσης ενέργειας έναντι 22,1% των μεταφορών, 5,0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
Κατανάλϋοη τελικής ενέργειας κατά τομέα 

Ποοϊόντα 

πετρελαίου 

Βενζινπ 
Ντήζελ 

Μαζούτ 

Καύσιμα 
αεροπορίας 

Λοιπά 

Ηλεκτοικιί 

ενέονεια 

Λιγνίτης + 

προϊόντα 

Λι8άν9οακας t 

προϊόντα 

Σύνολο: 

ΠΠχΙΟ
3 

Σύνολο \\) 

Βιο-
îlflX -

34,1 
-

6,9 
79,2 

-
49,0 

57,4 

87,7 

97,2 

4.906 

45,9 

Μετα
φορές 

36,0 

90,0 

39,8 

4,6 

100,0 

.11,3 

Li 

— 

Li 

2.363 

ΤΙ 1 

1975 

% 

Γεωρ
γία 

Li 
3,5 

18,5 
-

-

-

LI 

Li 

_1_ 

529 

5,0 

Οικ. 
τομ. 

14,0 
-

28,0 

10,8 

-

7,9 

24,6 

. Μ 

_L_ 

1.782 

16,7 

Λοιποί 
τομείς 

Li 
6,5 
6,8 
5,4 

-

31,8 

16,0 

— 

Li 

1.102 

13,3 

Σύνολο 
ΤΙΠχΙΟ

3 

6.257 

934 
2.216 

2.285 

445 
647 

3.473 

Hi 

381 

10.682 

100,0 

Βιο-
μηχ -

21,9 
-

6,9 
82,0 

-

39,6 

46,5 

83,5 

99,3 

5.907 

37,6 

Μετα
φορές 

46,5 

95,2 

38,7 

6,5 

100,0 

12,9 

Li 

— 

Li 

3.839 

24,8 

1985 

* 

Γε«ρ-
για 

10,3 

3,3 
22,1 

-

-

-

Μ 

13,1 

— 

1.118 

7,1 

Οικ. 
τομ. 

12,9 
-

26,4 

4,2 

-

7,3 

32,4 

Li 

— 

3.084 

19,6 

ι 

Λοιποί 
τομείς 

Li 
1,5 
5,9 
8,3 

-

40,2 

17,2 

— 

Li 

1.760 

11,2 

Σύνολο 
ΓΙΠχΙΟ 

U1 
1.79 

3.56 

1.53 

53 
80 

LU 

26 

11 

15.70 

100, 

Πηνή: Προϊόντα πετρελαίου: Εισιίγτιαπ £ΕΠ για το Πρόγραμμα 1988-1992. 
Ηλεκτρική ενέργεια : ΔΕΗ. 
Στερεά καύσιμα : Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ και δικές μας εκτιμήσεις 
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της γεωργίας και 16,7% του οικιακού τομέα. Το 1985 η συμμετοχή 

της βιομηχανίας έχει περιοριστεί, εξακολουθεί όμως να είναι η 

μεγαλύτερη, 37,6%, ενώ αυξήθηκαν τα ποσοστά όλων των άλλων 

τομέων. Στην κατανάλωση επιμέρους μορφών και προϊόντων η 

βιομηχανία απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα της ηλεκτρικής ενέρ

γειας και σχεδόν το σύνολο των στερεών καυσίμων, ενώ είναι 

δεύτερη στην κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου με πρώτο τον 

τομέα των μεταφορών. Από τα προϊόντα πετρελαίου ο τομέας των 

μεταφορών καταναλώνει σχεδόν το σύνολο της βενζίνης, το σύνολο 

των καυσίμων αεροπορίας και σημαντικό ποσοστό του ντήζελ, ενώ 

η βιομηχανία καταναλώνει ελάχιστο ντήζελ και γύρω στο 80% του 

μαζούτ. Σημαντικά ποσοστά του ντήζελ καταναλώνονται από τον 

οικιακό τομέα και τη γεωργία. 

Στην ηλεκτρική ενέργεια σημαντικότερος τομέας 

κατανάλωσης μετά τη βιομηχανία είναι ο οικιακός τομέας, με 

συμμετοχή που από 24,6% το 1975 αυξήθηκε σε 32,4% το 1985. 

2.1.5.5. Κατανάλωση ενέργειας κατά τομέα - Διεθνείς συγκρίσεις 

Για συγκριτική ανάλυση του ύψους και των εξελίξεων της 

κατανάλωσης τελικής ενέργειας στους επιμέρους τομείς θα 

εξυπηρετούσε ασφαλώς ο δείκτης της ενεργειακής έντασης του 

κάθε τομέα, έτσι όπως αυτός ορίζεται σε αντιστοιχία με την 

έννοια του δείκτη για το σύνολο της οικονομίας, δηλαδή ως το 

ενεργειακό περιεχόμενο του προϊόντος κάθε τομέα. Ομως το 

προϊόν των τομέων, στους οποίους κατά διεθνή πρακτική 

ομαδοποιείται η κατανάλωση ενέργειας, δεν είναι για όλους τους 

τομείς μετρήσιμο ή και δεν έχει ακόμη καθοριστεί ως οικονομικό 

μέγεθος. Από τους τρεις βασικούς τομείς ομαδοποίησης της 
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κατανάλωσης ενέργειας, μόνο στον τομέα της βιομηχανίας έχουμε 

προϊόν που μας δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης δείκτη 

ενεργειακής έντασης του τομέα, ανάλογου με τον συνολικό 

δείκτη. Στους άλλους δύο, που είναι ο τομέας των μεταφορών και 

οι λοιποί τομείς (οικιακός, εμπορικός κλπ.), υπάρχουν προβλή

ματα. Στις μεταψορές, το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας 

καταναλώνεται από IX αυτοκίνητα και άλλα τροχοφόρα (μοτοσι

κλέτες, αγροτικά κλπ.), που για τη λειτουργία τους δεν μετράμε 

καθόλου προϊόν. Στους λοιπούς τομείς, ο οικιακός τομέας που 

καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει επίσης προϊόν. Κατά 

συνέπεια η ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας στους τομείς 

αυτούς γίνεται με τη χρήση άλλων δεικτών, τους οποίους θα 

δούμε στη συνέχεια. 

i. Βιουηχανία 

Ο δείκτης ενεργειακής έντασης στη βιομηχανία είναι η 

κατανάλωση τελικής ενέργειας ΓτΐΠ) διά ( : ) του προϊόντος 

(προστιθέμενη αξία) του τομέα. 0 τομέας περιλαμβάνει τη 

μεταποίηση, τις κατασκευές και τα ορυχεία-μεταλλεία - εκτός 

από την εξόρυξη/άντληση ενεργειακών υλών - και το προϊόν του 

έχει μετρηθεί σε $ χ ΙΟ
3
, σταθερές τιμές και ισοτιμίες 1980. Ο 

Πίνακας που ακολουθεί δίνει τα επίπεδα κατανάλωσης και τις 

εξελίξεις της περιόδου 1973-1984 για το ίδιο σύνολο χωρών που 

καλύφθηκε στη μέχρι τώρα ανάλυση. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

Ενεργειακή ένταση στη βιομηχανία 
(ΤΙΠ/1000 $ προστιθέμενης αξίας) 

1973 1984 ΜΕΡΜ 

— 1973-84 

ΤΙΠ Δ ΤΙΠ Δ 

Ελλάδα 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Τουρκία 

Ελβετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ιαπωνία 

ΗΠΆ 

0,35 

0,34 

0,31 

0,32 

0,41 

0,11 

0,25 

0,38 

0,35 

0,61 

100 

97 

89 

91 

117 

31 

71 

109 

100 · 

174 

0,40 

0,38 

0,23 

0,24 

0,37 

0,10 

0,18 

0,30 

0,21 

0,46 

100 

95 

58. 

60 

93 

25 

45 

75 

53 

115 

1,3 

1,1 

-2,6 

-2,7 

-0,7 

-0,7 

-3,0 

-2,1 

-4,4 

-2,4 

Ππνπ: Energy Conservation in ΙΕΑ. Countries - Draft Final 

Report, 1986. 

Στον Πίνακα αυτό παρατηρούμε τα εξής: 

Το 1973 η ενεργειακή ένταση της βιομηχανίας βρισκόταν στα 

ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις χώρες της νότιας Ευρώπης, τη 

Σουηδία και την Ιαπωνία. Σημαντικά χαμηλότερο δείκτη είχε η 

Γερμανία και εντυπωσιακά μικρό δείκτη η Ελβετία, που πρέπει να 

οφείλεται κυρίως στη μη ενεργειοβόρα σύνθεση της βιομηχανίας 

της. Αντίθετα, υψηλό δείκτη παρουσίαζαν οι ΗΠΑ.. 
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- Εντυπωσιακές υπήρξαν οι εξελίξεις της περιόδου μέχρι το 

1984. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι οι μόνες χώρες με 

αυξανόμενη ενεργειακή ένταση, ενώ στις άλλες χώρες με 

παρόμοιες ενεργειακές συνθήκες η ένταση μειώθηκε δραστικά 

(Ιταλία 2,7%, Ισπανία 2,6% το χρόνο). Η Ελβετία, με την τόσο 

χαμηλή ένταση το 1973, κατόρθωσε να τη μειώσει ακόμη 

περισσότερο, ενώ οι άλλες αναπτυγμένες χώρες έδωσαν επίσης 

εντυπωσιακά αποτελέσματα περιορισμού της ενεργειακής τους 

έντασης στη βιομηχανία, με επικεφαλής την Ιαπωνία όπου η 

ένταση στην υπό ανάλυση περίοδο μειώθηκε κατά 40%. 

ϋ. Μεταφορές 

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών 

καλύπτεται κατά 99% από προϊόντα πετρελαίου. Γι'αυτό και ο 

περιορισμός/έλεγχός της έχει μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση 

με άλλους τομείς. 

Οι σημαντικές ομοειδείς κατηγορίες/ομάδες κατανάλωσης 

ενέργειας στις μεταφορές είναι: 

- τα επιβατηγά αυτοκίνητα, 

- τα φορτηγά αυτοκίνητα, άλλα οδικά μαζικά μέσα μεταφοράς, 

καθώς και τα τρένα, 

- τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς και 

- τα μέσα αερομεταφορών. 

Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δείκτης ενεργειακής 

έντασης για τον τομέα των μεταφορών στο σύνολο του δεν μπορεί 

να υπολογιστεί. Αλλά και οποιοσδήποτε άλλος δείκτης της 

σχετικής συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στις μεταφορές, 

π.χ. η κατά κεφαλή κατανάλωση, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες μιας 
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μεθοδολογικά σωστής συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ χωρών. Γι'αυτό 

η ανάλυση πρέπει να γίνεται χωριστά για κάθε ομοειδή χώρο 

ενεργειακής κατανάλωσης του τομέα. Στην παρούσα εργασία 

περιοριζόμαστε στην ανάλυση της κατανάλωσης των επιβατηγών 

αυτοκινήτων, που απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας 

του τομέα. 

Ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι η μέση ετήσια 

κατανάλωση βενζίνης ανά αυτοκίνητο, και στοιχεία για την 

περίοδο 1973-1984 παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

Μέση ετήσια κατανάλωση ΒενΕίντκ ανά επιΒατπνό αυτοκίνητο
1 

Ελλάδα 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Τουρκία 

Ελβετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ιαπωνία 

ΗΠΆ 

Πηγή: Για την 

1973 

Λίτοα 

2.297 

1.232 

1.436 

1.108 

7.718 

2.012 

1.489 

1.548 

1.791 

3.788 

Δ 

100 

54 

63 

48 

336 

88 

65 

67 

78 

165 

Ελλάδα: πρόσψατη 

1984 

Λίτοα 

1.405 

964 

854 

769 

3.289 

1.638 

1.318 

1.734 

- 1.325 

3.107 

-Α. 
100 

69 

61 

55 

284 

117 

94 

123 

94 

221 

σχετική εργασία του 

ΜΕΡΜ 

1973-1984 

-4,6 

-2,3 

-4,8 

-3,4 

-8,0 

-1,9 

-ι,ι 
1,0 

-2,9 

-1,8 

ΕΣΕ. 
Για τις άλλες χώρες: Energy Conservation in ΙΕΑ. Coun
tries - Draft Final Report, 1986. 

1. Περιλαμβάνονται και βενζινοκίνητα ταξί, επαγγελματικά IX 
(κλειστά) και ημιφορτηγά. 
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Παρατηρούμε ότι οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι αρκετά 

μεγάλες. Το 1973 η κατανάλωση στις χώρες της Ευρώπης και την 

Ιαπωνία ήταν από 1.108 (Ιταλία) μέχρι 2.297 λίτρα (Ελλάδα). 

Στις ΗΠΆ ήταν πολύ μεγαλύτερη (3.788 λίτρα), ενώ στην Τουρκία 

ήταν τόσο υψηλή (7.718 λίτρα) που δικαιολογεί αμφιβολίες για 

την αξιοπιστία της σχετικής εκτίμησης. Η ερμηνεία των διαφορών 

είναι ασφαλώς σύνθετη. Για τις ΗΠΑ η μεγάλη κατανάλωση 

οφείλεται στον μεγάλο κυβισμό αυτοκινήτων και τον μεγάλο 

αριθμό χιλιομέτρων που διανύονται στο χρόνο. Στην Ελλάδα, η 

συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υψηλή κατανάλωση 

οφείλεται, εκτός άλλων, στην παλαιότητα των αυτοκινήτων και 

την ελλιπή συντήρηση. 

Οι εξελίξεις της περιόδου μέχρι το 1984 χαρακτηρίζονται 

από γενικευμένη και δραστική μείωση της μέσης κατανάλωσης. Με 

εξαίρεση τη Σουηδία που παρουσίασε αύξηση, όλες οι άλλες χώρες 

πέτυχαν μειώσεις με μέσους ετήσιους ρυθμούς που αρχίζουν από 

1,1% (Γερμανία) και'φθάνουν στο 8,0% (Τουρκία). Στην Ελλάδα ο 

ρυθμός μείωσης ήταν από τους υψηλότερους (4,6%), με αποτέλεσμα 

η μέση κατανάλωση να μειωθεί από 2.297 σε 1.405 λίτρα. Πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή στη χώρα μας δεν προήλθε 

από ανάλογη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Κατά μεγάλο 

μέρος οφείλεται σε μείωση του αριθμού των διανυόμενων χιλιο

μέτρων ανά αυτοκίνητο, που ήταν αποτέλεσμα των περιοριστικών 

μέτρων κυκλοφορίας των IX στην Αθήνα, της στροφής - μετά το 

1980 - των ταξί στην πετρελαιοκίνηση κλπ. 

iii. Λοιποί τουείο 

Αναφέρθηκε ήδη ότι στην ομάδα αυτή τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας περιλαμβάνονται ο οικιακός τομέας, ο εμπορικός, η 
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γεωργία, οι δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι, μη καθορισμένοι 

τομείς με μικρή κατανάλωση. Είναι ομάδα συνθέτη με μεγάλη 

ανομοιογένεια, όπου η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι δυνατόν 

να αναλυθεί για το σύνολο με ενοποιημένο δείκτη. Για τις 

ανάγκες της εργασίας αυτής περιοριζόμαστε στην ανάλυση της 

κατανάλωσης του οικιακού τομέα, που καλύπτει πάνω από το 50% 

της κατανάλωσης ολόκληρου του τομέα. Οπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα, ο δείκτης που χρησιμοποιείται είναι η μέση 

κατά κεφαλή κατανάλωση σε ΤΙΤΤ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

Κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα 

(ΤΙΠ/κεφαλή) 

1973 1984 
ΜΕΡΜ 

ΤΙΠ Δ ΤΙΠ Δ 1973-1984 

Ελλάδα 

Πορτογαλία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Τουρκία 

Ελβετία 

Γερμανία 

Σουηδία 

Ιαπωνία 

ΗΠΑ 

0,17 

0,09 

0,13 

0,24 

0,26 

1,18 

1,04 

1,51 

0,16 

1,31 

100 

53 

76 

141 

153 

694 

612 

888 

94 

771 

0,22 

0,12 

0,15 

0,11 

0,27 

0,84 . 

0,76 

0,86 

0,25 

1,01 

100 

55 

68 

50 

123 

382 

345 

391 

114 

459 

2,4 

2,6 

1,3 

-7,4 

0,3 

-3,1 

-2,9 

-5,3 

4,1 

•-2,4 

Πηγή; Energy Conservation in ΙΕΑ Countries - Draft Final 
Report, 1986. 
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Κυριότερος παράγοντας προσδιορισμού του ύψους της 

κατανάλωσης του τομέα είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, καθώς 

πολύ μεγάλο ποσοστό της ενέργειας καταναλώνεται για θέρμανση 

χώρων. Αλλες καταναλώσεις ενέργειας στον τομέα, όπως π.χ. για 

θέρμανση νερού και λιγότερο για μαγείρεμα και φωτισμό, 

εξαρτώνται επίσης σε κάποιο βαθμό από τις κλιματολογικές 

συνθήκες. Το επίπεδο ανάπτυξης και η ενεργειακή απόδοση είναι 

οι δύο άλλοι σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 

κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα. 

Στα στοιχεία του Πίνακα για το 1973 διακρίνονται καθαρά 

δύο ξεχωριστές ομάδες χωρών, μία χαμηλής κατανάλωσης που είναι 

οι χώρες της νότιας Ευρώπης και η Ιαπωνία, και μία άλλη υψηλής 

κατανάλωσης που είναι οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας 

Ευρώπης καθώς και οι ΗΠΑ. Τη μικρότερη κατανάλωση είχε η 

Πορτογαλία με 0,09 ΤΙΠ και τη μεγαλύτερη η Σουηδία με 1,51 

ΤΙΠ, δηλαδή' δεκαεπταπλάσια. 

Οι εξελίξεις της περιόδου 1973-84 χαρακτηρίζονται από 

μείωση στις χώρες υψηλής κατανάλωσης και αύξηση στις χώρες 

χαμηλής κατανάλωσης με εξαίρεση την Ιταλία. Για την Ιταλία, η 

οποία εμφανίζεται με μέσο ετήσιο ρυθμό -7,4% που την οδήγησε 

σε μείωση της κατανάλωσης από 0,24 σε 0,11 ΤΙΠ, η εξέλιξη 

είναι τόσο εντυπωσιακή, ώστε δημιουργεί αμφιβολίες για την 

αξιοπιστία των στοιχείων. Η κατανάλωση στη χώρα μας αυξήθηκε 

με ρυθμό 2,4% έναντι 0,3% της Τουρκίας, 1,3% της Ισπανίας, 

2,6% της Πορτογαλίας και 4,1% της Ιαπωνίας, η οποία παρουσία

σε τον μεγαλύτερο αυξητικό ρυθμό. 
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2.2. Παραγωγή ενέργειας 

2.2.1. Γενικά 

Στην παράγραφο 2.1.3 για το βαθμό της ενεργειακής 

αυτοδυναμίας αναφερθήκαμε γενικά στο επίπεδο και τη σύνθεση 

της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας στη χώρα μας. Στο παρόν 

τμήμα της έκθεσης επιδιώκεται να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια οι εξελίξεις στην παραγωγή τόσο της πρωτογενούς 

όσο και της τελικής ενέργειας, με ταυτόχρονη ανάλυση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στους επιμέρους τομείς και 

των προοπτικών που διαγράφονται για κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερη 

έμφαση έχει δοθεί στην ανάλυση που οχρορά τις εξελίξεις της 

περιόδου η οποία καλύπτεται από το προηγούμενο 5ετές Πρόγραμμα 

ανάπτυξης του τομέα, όπου προβλήματα και προοπτικές γίνεται 

προσπάθεια να αναδειχθούν μέσα από την αξιολόγηση των αποκλί

σεων μεταξύ προγραμματισμένων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών. 

2.2.2. Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 

Οι κύριες μορφές πρωτογενούς ενέργειας που παράγονται 

μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι ο λιγνίτης, η υδροηλεκτρική 

ενέργεια και από το 1981 το πετρέλαιο και μικρές ποσότητες 

Φυσικού αερίου. Παράγονται επίσης καυσόξυλα, κυρίως για 

αυτοκατανάλωση, που όμως δεν καλύπτονται στην ανάλυση αυτή 

λόγω έλλειψης στοιχείων. Ακόμη τα τελευταία χρόνια έχει 

αρχίσει η παραγωγή/εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας. Επειδή 

όμως κάποιες από αυτές - ως πρωτογενείς μορφές - είναι 

ελεύθερα αγαθά και δεν τίθεται θέμα παραγωγής τους, ενώ άλλων 
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η παραγωγή και η τελική χρήση αποτελούν την ίδια η ενιαία 

διαδικασία, οι ήπιες αυτές μορφές εξετάζονται στην παραγωγή 

τελικής ενέργειας. Για παρόμοιους λόγους το ίδιο γίνεται και 

με την υδροηλεκτρική ενέργεια, που καλύπτεται στην παράγραφο 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

2.2.2.1. Λιγνίτης και προϊόντα 

Ο λιγνίτης υπήρξε, μετά τα καυσόξυλα βέραια, η πρώτη 

μορφή ενέργειας στη χώρα μας. Η εκμετάλλευση του έχει αρχίσει 

εδώ και 150 χρόνια με ετήσια παραγωγή που μέχρι το 1952 έφθασε 

γύρω στους 250 χιλ. τόνους και ήταν το προϊόν ενός μεγάλου 

αριθμού μικρών ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων. Η συνολική παραγωγή 

από το 1896 μέχρι το 1953 υπολογίζεται σε περίπου 7 εκατομ. 

τόνους. Σταθμός στην παραγωγή λιγνίτη είναι το έτος 1953, όταν 

άρχισε να λειτουργεί το λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου για να 

τροφοδοτήσει τον πρώτο λιγνιτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στη χώρα μας, ο οποίος μπήκε σε λειτουργία το 1954. 

Το 1959 άρχισε η παραγωγή και στο λιγνιτωρυχείο Πτολεμαϊδας. 

Στην 20ετία 1957-1976 η ετήσια παραγωγή πέρασε από 1 εκατομ. 

σε 22 εκατομ. τόνους, σημειώθηκε δηλαδή ένας μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης της τάξης του 18%. 

Μεταξύ 1976 και 1980 η λιγνιτική παραγωγή διατηρήθηκε 

σχεδόν σταθερή, γύρω στους 23 εκατομ. τόνους το χρόνο, με 

απόκλιση μερικών εκατοντάδων χιλιάδων τόνων. Το 1981 η 

παραγωγή παρουσίασε αύξηση περίπου 18% έναντι του προηγούμενου 

χρόνου και πέρασε τους 27 εκατομ. τόνους, ποσότητα που 

διατηρήθηκε και το 1982. 

Στην δετία 1978-1982 ο κύριος όγκος της παραγωγής (το 
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98% περίπου) προήλθε από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ και μόλις το 

υπόλοιπο 2% (2,5 εκατομ. τόνοι) καλύφθηκε από τις ιδιωτικές 

εκμεταλλεύσεις. 

Στην 4ετία 1983-1986 σημειώνεται συνεχής αύξηση της 

παραγωγής - μέσος ετήσιος ρυθμός 9,1% - που φθάνει το 1986 

στους 38,9 εκατομ. τόνους. Η παραγωγή αυτή προήλθε κατά 76,3% 

από το λιγνιτικό κέντρο Πτολεμαϊδας, κατά 18,9% από τα 

λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπολης, ενώ το υπόλοιπο 4,8% καλύφθηκε 

από το Αλιβέρι και τα άλλα μικρά λιγνιτωρυχεία. Σημειώνεται 

ότι από το 1986 μπήκε σε εκμετάλλευση και το νέο κοίτασμα Αμυ

νταίου της ΔΕΚ, από το οποίο παράχθηκαν και οι πρώτοι 316 χιλ. 

τόνοι λιγνίτη. 

Ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει να είναι ο κύριος λιγνιτοπαραγωγός 

της χώρας, κατά την 4ετία 1983-1986 σημαντικά αυξημένη παρου

σιάστηκε και η παραγωγή των ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων. Ετσι, 

από τους γύρω στους 550 χιλ. τόνους παραγωγής το 1982 (που 

αντιστοιχεί στο 2% της συνολικής παραγωγής) περάσαμε το 1986 

στους 1.550 χιλ. τόνους (που αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής 

παραγωγής), δηλαδή η λιγνιτική παραγωγή των ιδιωτικών λιγνι

τωρυχείων σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα στην 4ετία. θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αυξημένη αυτή παραγωγή προέρχεται από τις 

ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις Αχλάδας, Βεύης και Βεγόρας Φλώρινας 

κατά κύριο λόγο (περίπου 1.300 χιλ\ τόνοι το 1986) και από τις 

εκμεταλλεύσεις της ΛΑΡΚΟ στη Λάβα Σερβίων κατά δεύτερο λόγο 

(περίπου 200 χιλ. τόνοι το 1986). Το σύνολο των λοιπών μικρών 

ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων παράγουν σταθερά γύρω στους 50 χιλ. 

τόνους λιγνίτη το χρόνο. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (60-75%) της παραγωγής των 

ιδιωτικών λιγνιτωρυχείων καταναλώνεται από τη ΔΕΗ στους ΑΗΣ 
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της Πτολεμαϊδας και μικρές ποσότητες (20-25 χιλ. τόνοι) στους 

ΑΗΣ του Αλιβέριου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

Παράγωγη λιγνίτη (Μ.Τ.χΙΟΊ 

Πτολεμαϊδα Μεγαλόπολη Αλιβέρι ΙδίΜΤΐκά 

Ετη Σύνολο 

Ποσότ. % Ποσότ. \ Ποοότ. Ì Ποαότ. \ 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

7.759 

8.840 

11.887 

15.172 

16.135 

15.431 

16.028 

15.382 

18.813 

21.844 

21.805 

23.708 

27.353 

29.702
1 

58,7 

62,7 

65,6 

68,0 

68,4 

70,8 

67,9 

66,3 

68,9 

. 79,8 

71,0 

72,8 

76,0 

76,3 

4.500 

4.330 

5.500 

6.400 

6.700 

5.400 

6*. 580 

6.900 

7.620 

4.630 

8.240 

7:420 

6.920 

7.350 

34,1 

30,7 

30,3 

28,7 

28,4 

24,8 

27,8 

29,7 

27,9 

16,9 

26,8 

22,8 

19,2 

18,9 

552 

525 

361 

427 

437 

605 

404 

417 

418 

369 

219 

349 

415 

324 

4,2 

3,7 

2,0 

1,9 

1,9 

2,8 

1,7 

1,8 

1,5 

1,3 

0,7 

1,1 

1,2 

0,8 

401 

414 

375 

307 

300 

343 

605 

500 

464 

556 

467 

1.072 

1.318 

1.550 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

4 

0 

,9 

1 

,4 

3 

,6 

6 

2 

7 

0 

5 

3 

6 : 

ο : 

13.212 

14.109 

18.123 

22.306 

23.572 

21.779 

23.617 

23.199 

17.315 

27.399 

Ϊ0.731 

12.549 

6.007 

8.926 

Πΐΐ-νή; ΙΓΜΕ. 

1. Περιλαμβάνεται και η παραγωγή Αμυνταίου (316 χιλ. τ ό ν ο ι ) . 
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Σήμερα, σχεδόν το σύνολο της παραγωγής λιγνίτη στη χώρα 

μας προέρχεται από υπαίθριες εξορύξεις. Από το 1980 που 

έκλεισε το υπόγειο λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου της ΔΕΗ λόγω 

εξάντλησης του αποθέματος, καμία οργανωμένη υπόγεια εξόρυξη 

δεν έχει ξεκινήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την προ του 

1973 περίοδο, με το πάμφθηνο πετρέλαιο, οι υπόγειες εξορύξεις 

κάλυπταν από 4% μέχρι και το 10% της λιγνιτικής παραγωγής, ενώ 

σήμερα - παρά την προηγμένη τεχνολογία και τα πολύ μεγαλύτερα 

και προσφορότερα κοιτάσματα - αυτές δεν εξετάζονται καθόλου, 

ούτε καν για μελλοντική ανάπτυξη. Είναι επίσης γνωστό ότι σε 

άλλες χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, οι υπόγειες 

εξορύξεις έχουν αναπτυχθεί εντυπωσιακά και καλύπτουν σημαντικό 

τμήμα της συνολικής λιγνιτικής τους παραγωγής. 

Ως επανάκαμψη στις υπόγειες εξορύξεις μπορεί να 

θεωρηθεί η νέα εκμετάλλευση στο μικρό κοίτασμα Χαροκόπου 

Κύμης, που έχει αναληφθεί από την κοινοτικοσυνεταιριστική 

επιχείρηση ΚΟΙΣΕΛΙΚ η οποία συστάθηκε γ ι'αυτό το σκοπό, με 

στόχο σε πρώση φάση την παραγωγή 100 χιλ. τόνων λιγνίτη το 

χρόνο από το 1988. 

Από τη συνολική κατανάλωση μετασχηματιζόμενου λιγνίτη 

το 1986 (37,1 εκατομ. τόνοι) ένα ποσοστό 96,5% χρησιμοποιήθηκε 

για ηλεκτροπαραγωγή και μόλις το 3,5% (1,3 εκατομ. τόνοι) 

διατέθηκε σε άλλες χρήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία του 

Πίνακα 18. Γενικά, ενώ η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή 

συνεχώς αυξάνει - από τους 11,2 εκατομ. τόνους το 1973 περνάμε 

στους 35,8 εκατομ. τόνους το 1986 -, η κατανάλωση για 

εξωηλεκτρικές χρήσεις, που παρουσίασε το μέγιστο της το 1975 

(2 εκατομ. τόνοι), βρίσκεται πάντα σε χαμηλά επίπεδα και τα 

τελευταία χρόνια μόλις και φθάνει στους 1,3 εκατομ. τόνους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

Μεταοχηματισμάς1 φυσικού λιγνίτη (Η.Τ.χΙΟ') 

Ηλεκτροπαραγ. Αζωτ. λιπάομ. Προϊόντα λιγν. Σύνολο Παραγ. προϊόντυν 

Ποσότ. Ι Ποσότ. \ Ποοότ. Ι (Ποσότ.) Λιγνιτό- Λιγνιτό-
σκονη πλίνθοι 

1973 11.200 88,0 685 5 

1974 11.700 86,2 1.015 7 

1975 15.317 88,7 945 5 

1976 20.173 91,3 1.070 4 

1977 21.822 93,0 1.109 4 

1978 19.758 92,1 1.036 4 

1979 20.772 92,1 1.140 5 

1980 20.634 93,2 1.023 4 

1981 25.225 94,9 923 3 

1982 25.850 95,2 1.036 3 

1983 29.604 95,3 1.104 3 

1984 29.740 95,1 1.137 3 

1985 33.270 96,0 1.110 3, 

1986 35.800 96,5 1.103 3 

4 848 6 

,5 . 8 6 0 6 

5 1.007 5 

6 857 3 

7 530 2 

8 658 3 

1 637 2 

δ 477 2 

5 438 1 

8 262 1 

6 348 1 

6 410 1 

2 288 0 

0 207 0 

6 12.733 267 102 

3 13.575 305 86 

6 17.269 311 90 

9 22.100 225 95 

3 23.461 149 85 

1 21.452 211 73 

8 22.549 197 95 

2 22.134 150 97 

6 26.595 127 71 

0 27.148 44 67 

1 31.056 101 52 

3 31.287 126 55 

8 34.668 74 52 

5 37.110 40 47 

ΠΠΥΓί: IME 

1. Η διαφορά μεταξύ τ«ν ποσοτήτων παρανυγης και του μετααχηματιζόμενου λιγνίτη είναι 

αφενός οι ποσότητες φυσικού λιγνίτη που πηγαίνουν κατευβείαν στην τελική κατανάλωση, 

και αφετέρου η μεταβολή τ«ν αποθεμάτων και οι απώλειες Βάρους Ιαεροξήρανση κλπ.) από 

την εξόρυξη του λιγνίτη μέχρι τον μετασχηματισμό του. 
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Αλλες χρήσεις του λιγνίτη εκτός από την ηλεκτροπαραγωγή 

δεν προωθήθηκαν στην 4ετία που πέρασε. Και οι χρήσεις που 

υπήρχαν διατηρήθηκαν σταθερές (αζωτούχα λιπάσματα) ή έφθιναν 

συνεχώς (προϊόντα λιγνίτη: λιγνιτόσκονη και λιγνιτόπλινθοι). 

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή λιγνιτόσκονης και λιγνιτο-

πλίνθων, σημειώνουμε ότι ενώ το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής 

που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα και ανήκει στη ΔΕΜ έχει δυναμι

κότητα παραγωγής 400 χιλ. τόνους το χρόνο, παράγει συνεχώς 

μειούμενες ποσότητες και η παραγωγή του το 1986 μόλις και 

έφθασε τους 87 χιλ. τόνους. 

Η προτεραιότητα που δίνεται στην ηλεκτροπαραγωγή δεν 

εμποδίζει βέβαια την ανάπτυξη νέων, κυρίως μικρών λιγνιτω

ρυχείων για την κάλυψη της ζήτησης σε εξωηλεκτρικές χρήσεις. 

Εξάλλου και η παραγωγή λιγνίτη για μετασχηματισμό σε 

ηλεκτρική ενέργεια, παρά την εντυπωσιακή αύξηση της τα 

τελευταία χρόνια, δεν έφθασε τους στόχους που είχαν τεθεί από 

το 5ετές Πρόγραμμα 1983-1987. Σημειώθηκαν καθυστερήσεις και 

υπήρξαν προβλήματα σε κρίσιμες δραστηριότητες για την υλο

ποίηση του Προγράμματος της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τη σημαντική 

υστέρηση της παραγωγής λιγνίτη σε σύγκριση με ό,τι είχε 

προγραμματιστεί. Οι κύριες αιτίες αυτής της υστέρησης ήταν: 

- Οι σκληρές ενστρώσεις των υπερκειμένων του Νότιου Λιγνιτικού 

Πεδίου Πτολεμαϊδας. Στις κοιτασμολογικές έρευνες του ΙΓΜΕ οι 

ενστρώσεις αυτές είχαν επισημανθεί, όμως στις μελέτες εκμετάλ

λευσης η έκταση τους υποεκτιμήθηκε και ο εξοπλισμός εξόρυξης 

πόυ παραγγέλθηκε ήταν ανεπαρκής. Το πρόβλημα εμφανίστηκε το 

1982 και, αφού έγιναν οι απαραίτητες μελέτες, παραγγέλθηκε 

συμπληρωματικός εξοπλισμός που ήδη παραλαμβάνεται. 

- Η ελληνοποίηση των κατασκευών εξοπλισμού των ορυχείων. 
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Εξαιτίας των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, που δεν 

κατέστη δυνατό να αποφευχθούν στη φάση της ανάθεσης, αλλά και 

των ουσιαστικών αδυναμιών των ελληνικών επιχειρήσεων στην 

κατασκευή του εξοπλισμού, η ελληνοποίηση έγινε πρόξενος 

σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του προγράμματος 

παραγωγής των ορυχείων. 

- Οι κυλιόμενες καθυστερήσεις στην κατασκευή/ένταξη νέων 

λιγνιτικών σταθμών καθώς και οι απρόβλεπτες σοβαρές βλάβες σε 

μερικές λιγνιτικές μονάδες που τις έθεσαν εκτός λειτουργίας 

για μεγάλα διαστήματα. 

Στοιχεία για την υστέρηση της παραγωγής λιγνίτη για 

ηλεκτροπαραγωγή δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
Παραγϋγή λ ι γ ν ί τ η από τη ÄEH, 1983-1986 (Μ.Τ. χ ΙΟ5 

1983 

1984 

1985 

1986 

Σύνολο 

Προγραμματισιιενη 
Πραγματοποιηθείσα 
Απόκλιση 
Προγραμματισιιενη 
Πραγματοποιηθείσα 
Απόκλιση 
Προγραμματισιιενη 
Πραγματοποιηθείσα 
Απόκλιση 
Προγραμματισμένη 
Πραγματοποιηθείσα 
Απόκλιση 
Προγραμματισιιενη 
Πραγματοποιηθείσα 
Απόκλιση 

Αλιβέρι 

540 
219 
-321 
540 
349 

-191 
540 
415 

-125 

324 
+324 
1.620 
1.307 
-313 

Μεγα
λόπολη 

7.600 
8.240 
+640 
7.600 
7.420 
-180 
7.800 
6.920 
-880 
7.800 
7.350 
-450 

30.800 
29.930 

-870 

Πτολε
μαίου 

21.500 
21.805 

+305 
25.000 
23.708 
-1.292 
35.000 
27.353 
-7.647 
35.000 
29.386 
-5.614 
116.500 
102.252 
-14.248 

Αμύ
νταιο 

-

-

600 

-600 
3.700 
316 

-3.384 
4.300 
316 

-3.984 

Σύνολο 

29.640 
30.264 
+624 

33.140 
31.477 
-1.663 
43.940 
34.688 
-9.252 
46.500 
37.376 
-9.124 
153.220 
133.805 
-19.415 

* 

100,0 
102,1 

2,1 
100,0 
95,0 
5,0 

100,0 
78,9 
21,1 
100,0 
80,4 
19,6 
100,0 
87,3 
12,7 

Πηνπ: Πρόγραμμα ΑΕΗ 1983-1987 και Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 
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Παρατηρούμε ότι το 1983 ο στόχος του Προγράμματος 

υπερκαλύφθηκε, ενώ το 1984 άρχισαν να εμφανίζονται οι 

αρνητικές αποκλίσεις (5,0%) που τα επόμενα δύο χρόνια, 1985 

και 1986, έφθασαν σε 21,1% και 19,6% αντίστοιχα. Η συνολική 

υστέρηση της παραγωγής λιγνίτη σε σύγκριση με τους στόχους που 

είχαν τεθεί στο Πρόγραμμα της ΔΕΗ 1983-1987, για τα τέσσερα 

από τα πέντε χρόνια του Προγράμματος, είναι 12,7% 

2.2.2.2. Πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

Η παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα μας άρχισε το 1981 

με την έναρξη της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων αργού 

πετρελαίου ΠΡΙΝΟΣ και φυσικού αερίου ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ. Τα 

κοιτάσματα αυτά είναι τα πρώτα και τα μόνα οικονομικά αξιο

ποιήσιμα που έχουν ανακαλυφθεί στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Η 

ανακάλυψη τους έγινε, του μεν φυσικού αερίου το 1972, του δε 

αργού το 1974, από κοινοπραξία εταιρειών - με επικεφαλής την 

OCEANIC - που είχαν σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο από το 1970 

για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια 

περιοχή του θρακικού Πελάγους. Η σύμβαση αυτή αργότερα κρίθηκε 

ασύμφορη για την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου και αναθεω

ρήθηκε το 1975. Η μεταβίβαση στη συνέχεια των μετοχών της 

OCEANIC στην εταιρεία DENIS0N οδήγησε στη δημιουργία νέας 

κοινοπραξίας εταιρειών που ανέλαβε την εκμετάλλευση. 

Η αναθεωρημένη σύμβαση προβλέπει μερίδιο του Ελληνικού 

Δημοσίου 30% επί των καθαρών κερδών της εκμετάλλευσης και 

συντελεστή φορολογίας των καθαρών κερδών 50%, δηλαδή σύνολο 

65%. Με τον τρόπο όμως που ορίζονται στη σύμβαση αυτή οι 

ετήσιες αποσβέσεις και άλλα στοιχεία του κόστους για την-πρώτη 
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5ετία της λειτουργίας κατά την οποία εξαντλείται το 60% των 

αποθεμάτων, το καθαρό κέρδος είναι γύρω στο 30% των ακαθά

ριστων εσόδων, πράγμα που σημαίνει ότι το όφελος του Ελληνικού 

Δημοσίου εκφρασμένο ως ποσοστό επί της αξίας της παραγωγής 

είναι 19,5%. Στα υπόλοιπα χρόνια, με την υπόθεση ότι οι τιμές 

του αργού θα διατηρηθούν στα επίπεδα 1981-1985, το ποσοστό των 

καθαρών κερδών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 60% των ακαθά

ριστων εσόδων και το όφελος του Δημοσίου στο 39%. Αν έτσι 

εξελιχθούν τα πράγματα (παραγωγή και τιμές), η συνολική αξία 

των κοιτασμάτων (ακαθάριστα έσοδα) θα φθάσει τα 220 δισ. δρχ., 

τα καθαρά κέρδη τα 92,5 δισ. και οι εισπράξεις του Δημοσίου 

(ΔΕΓΤ + φορολογία) τα 60 δισ., δηλαδή ποσοστό περίπου 27% επί 

της συνολικής αξίας της παραγωγής. 

Το μερίδιο του Δημοσίου επί των καθαρών κερδών (30%) 

έχει μεταβιβαστεί στη ΔΕΓΤ (σήμερα ΔΕΠ-ΕΚΥ), η οποία από τον 

Οκτώβριο 1985, μετά από διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία, 

συμμετέχει σ'αυτήν ως εταίρος με ποσοστά 25% στο σύνολο των 

ερευνητικών περιοχών της σύμβασης 1975 και 10% στην περιοχή 

των υπό εκμετάλλευση κοιτασμάτων, για πρόσθετα κοιτάσματα που 

μπορεί να ανακαλυφθούν σ'αυτή. 

Το παραγόμενο πετρέλαιο διατίθεται στα ΕΛΔΑ (Ελληνικά 

Διυλιστήρια Ασπροπύργου) αλλά και σε άλλα διυλιστήρια 

(τελευταία, 50% στη γαλλική ΒΡ), το αέριο στη Βιομηχανία 

Φωσφορικών Λιπασμάτων για παραγωγή αμμωνίας και το θείο, που 

προκύπτει ως παραπροϊόν της αποθείωσης του πετρελαίου η οποία 

γίνεται αναγκαστικά λόγω υψηλής περιεκτικότητας (3,8%), στις 

διάφορες βιομηχανίες λιπασμάτων της χώρας. 

Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για τη μέχρι σήμερα 

παραγωγή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

Παράγωγη υδρογονανθράκων ίΤΙΠχIG
3
) 

1931 1982 1983 1984 1985 1986 Σύνολο 

1981-1986 

Πετρέλαιο 196 1.025 1.241 1.320 1.322 1.332 6.436 

Φυσικό αέριο - 87 70 77 72 85 391 

Σύνολο 196 1.112 1.311 ' 1.397 1.394 1.417 6.827 

Ππνπ: Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

Οι συνολικές εισπράξεις του Ελληνικού Δημοσίου από την 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μέχρι το τέλος του 1986 

ανέρχονται σε περίπου 26 δισ. δρχ. (τρέχ. τιμές) από τις 

οποίες 12 δισ. είναι εισπράξεις της ΔΕΠ. 

2.2.3. Παραγωγή τελικής ενέργειας 

2.2.3.1. Προϊόντα πετρελαίου 

Με τη στενή έννοια του όρου, παραγωγή προϊόντων πετρε

λαίου είναι η δραστηριότητα διύλισης του αργού. Για τους σκο

πούς αυτής της εργασίας θεωρούμε ως παραγωγή το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την κάλυψη των αναγκών της 

χώρας για τα προϊόντα αυτά. Οι δραστηριότητες αυτές είναι η 

προμήθεια και διύλιση αργού πετρελαίου, οι εισαγωγές και 

εξαγωγές έτοιμων προϊόντων και η διάθεση έτοιμων προϊόντων 
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στην κατανάλωση. 

Μέχρι το 1958 στην Ελλάδα δεν υπήρχε διυλιστήριο. 0 

εφοδιασμός της αγοράς γινόταν με προϊόντα που εισάγονταν 

έτοιμα στο σύνολο τους από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαι-

ειδών, οι οποίες τα διέθεταν σε τιμές που καθόριζε το Ελληνικό 

Δημόσιο. Το 1958 μπήκε σε λειτουργία το διυλιστήριο του Ασπρό

πυργου, που ανήκε στο Δημόσιο, λειτουργούσε για λογαριασμό του 

υπό καθεστώς μισθώσεως σε ιδιωτικό φορέα και διέθετε κατ
1 

αποκλειστικότητα ολόκληρη την παραγωγή του στην "ελεγχόμενη" 

εσωτερική αγορά
2
. Εάν η παραγωγή τον δεν επαρκούσε για την 

κάλυψη των αναγκών, το Δημόσιο κάλυπτε τα ελλείμματα με 

εισαγωγές έτοιμων προϊόντων. Κατά συνέπεια αφαιρέθηκε από τις 

εταιρείες εμπορίας το δικαίωμα εισαγωγής/διάθεσης έτοιμων 

προϊόντων, με μοναδική εξαίρεση το τμήμα της "ελεύθερης" 

εσωτερικής αγοράς. Αργότερα η πλειοψηφία των μετοχών πέρασε 

στον ιδιωτικό τομέα, αλλά το 1976 το Δημόσιο απέκτησε και πάλι 

την πλήρη κυριότητα του διυλιστηρίου. 

Το διυλιστήριο του Ασπρόπυργου (ΕΛΔΑ) έχει δυναμικότητα 

απόσταξης 5,5 εκατομ. Μ.Τ. αργού το χρόνο και εφοδιάζει με 

προϊόντα πετρελαίου την εσωτερική αγορά της νότιας και 

κεντρικής Ελλάδας. 

Το βόρειο τμήμα της χώρας (από Θεσσαλία και πάνω) 

τροφοδοτείται από το δεύτερο κρατικό διυλιστήριο της ΕΚΟ 

2. Η "ελεγχόμενη" εσωτερική αγορά αποτελεί πάνω από το 90% 

του συνόλου, ενώ την "ελεύθερη" συνιστούν ο εφοδιασμός πλοίων 

εσωτερικών γραμμών, μέρος των καυσίμων αεροπορίας, τα 

λιπαντικά, το κωκ πετρελαίου και η νάφθα. 
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(πρώην ESSO) που βρίσκεται στη θεσσαλονίκη, δυναμικότητας 3,5 

εκατομ. Μ.Τ. 

Το διυλιστήριο αυτό άρχισε να λειτουργεί το 1966 ως 

ιδιωτικό με δικαίωμα και υποχρέωση να τροφοδοτεί την εσωτερική 

αγορά με 2 εκατομ. Μ.Τ. προϊόντων το χρόνο. Η προμήθεια αργού 

ήταν ευθύνη του διυλιστηρίου και οι τιμές των προϊόντων καθο

ρίζονταν από το Δημόσιο σε ενιαία βάση, όπως και για τα ΕΛΔΑ. 

Το Μάρτιο του 1984 ολόκληρο το σύμπλεγμα των επιχειρήσεων ESSO 

εξαγοράσθηκε από την ΕΚΟ ΕΛΕΠΕΧ που συστήθηκε γ ι'αυτό το 

σκοπό, με συμμετοχή της ΔΕΠ (51%) και της ΕΤΒΑ (49%), και έτσι 

πέρασε στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Το σύμπλεγμα 

αυτό συνιστούν: 

1. η Α.Ε. Διυλιστήρια θεσσαλονίκης, 

2. η ΕΚΟ Χημικά Α.Ε. και 

3. η ΕΚΟ ΑΒΕΕ που συμπεριλαμβάνει και τον κλάδο εμπορίας 

πετρελαιοειδών. 

Εκτός από τα δύο αυτά κρατικά διυλιστήρια που μέχρι 

πρόσφατα είχαν την αποκλειστικότητα του εφοδιασμού της 

ελεγχόμενης εσωτερικής αγοράς, στη χώρα μας λειτουργούν δύο 

ακόμη "εξαγωγικά" διυλιστήρια, της MOTOROIL στους Αγίους 

Θεοδώρους και της PETROLA στην Ελευσίνα. 

Το διυλιστήριο της M0TOPOIL άρχισε να λειτουργεί το 

1972 ως μονάδα παραγωγής κυρίως λιπαντικών. Το 1975 προχώρησε 

σε σημαντικές επεκτάσεις και ανέβασε τη δυναμικότητα του σε 

4,5 εκατομ. Μ.Τ. Στη σημερινή του μορφή, που τεχνολογικά είναι 

η πιο ολοκληρωμένη στον ελληνικό χώρο, έφθασε μετά από 

μετατροπές μονάδων και προσθήκες που πραγματοποίησε το 1981. 

Το διυλιστήριο της PETROLA μπήκε σε λειτουργία το 1973 

με αρχική δυναμικότητα 1 εκατομ. Μ.Τ. και επεκτάθηκε αργότερα 
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για να φθάσει τα 4,6 εκατομ. Μ.Τ. 

Μέχρι το τέλος του 1985 τα δύο αυτά διυλιστήρια δεν 

είχαν μερίδιο στην ελεγχόμενη εσωτερική αγορά. Οι δραστηριό

τητες τους, που καλύπτουν προμήθεια/εισαγωγή αργού και 

προϊόντων, διύλιση αργού και εμπορία αργού και προϊόντων, για 

την Ελλάδα χαρακτηρίζονταν TRANSIT. Οι ποσότητες της παραγωγής 

τους που διατίθονταν στην εσωτερική αγορά, είτε διαμέσου 

αγορών του Ελληνικού Δημοσίου για τις ανάγκες της ελεγχόμενης 

από αυτό αγοράς, είτε με πωλήσεις στις εταιρείες εμπορίας 

πετρελαιοειδών που προορίζονταν για την ελεύθερη εσωτερική 

αγορά, θεωρούνταν εισαγωγές. 

Με βάση τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ, το 

καθεστώς ελέγχου της εσωτερικής αγοράς πετρελαιοειδών, που 

περιγράψαμε παραπάνω, έπρεπε να τερματιστεί στο τέλος του 

1985. Η συμφωνία προβλέπει πλήρη απελευθέρωση της αγοράς από 

1.1.1986. Ομως μια τέτοια άμεση αλλαγή θα είχε καταστρεπτικές 

συνέπειες για τα κρατικά διυλιστήρια και γενικά για τον τομέα 

πετρελαιοειδών της χώρας. Ο χρόνος από την οριστική ένταξη 

μέχρι το 1985 αποδείχθηκε ανεπαρκής για τον απαιτούμενο 

τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των κρατικών διυλιστηρίων και την 

αναδιοργάνωση του τομέα στο σύνολο του, ώστε να είναι σε θέση 

να ανταποκριθεί/επιβίωσε ι στις νέες συνθήκες. Δεν πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός ότι τα δύο διυλιστήρια της εσωτερικής 

αγοράς πέρασαν, στην κυριότητα του Δημοσίου σχετικά πρόσφατα, 

και μάλιστα η ΕΚΟ μόλις πριν από τρία χρόνια. Αντιμετωπίζοντας 

αυτή την κατάσταση, η Ελληνική Κυβέρνηση επιδίωξε παράταση των 

προθεσμιών και διαδικασία σταδιακής απελευθέρωσης. Ηδη έχει 

προβεί σε μερική (35%) και προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρη 

απελευθέρωση προοδευτικά, με ρυθμό που συμβαδίζει με τη βελτί-
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ωση της υποδομής και τον εκσυγχρονισμό του τομέα,, ώστε να ελα

χιστοποιηθεί η ζημία που θα προκύψει για το Δημόσιο. 

Το Πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό του τομέα, που θα 

του επιτρέψει να ανταγωνιστεί με επιτυχία κυρίως τα δύο 

εξαγωγικά διυλιστήρια τα οποία θα είναι οι πιο ισχυροί 

ανταγωνιστές με το νέο καθεστώς, άρχισε να εφαρμόζεται το 1983 

και υλοποιείται υε ικανοποιητικούς ρυθμούς. Κύριες συνιστώσες 

του είναι: 

1. Η εξαγορά της ESSO που ολοκληρώθηκε το 1984. 

2. Η τεχνολογική ολοκλήρωση των διυλιστηρίων, κυρίως με την 

απόκτηση μονάδων μετατροπής (σχάσης) που καθιστούν δυνατή 

την παραγωγή μεγαλύτερης αναλογίας λευκών προϊόντων από τη 

διύλιση του αργού, όπως υπαγορεύεται από τις εξελίξεις της 

ζήτησης προϊόντων πετρελαίου. Στα ΕΛΔΑ οι μονάδες σχάσης 

δυναμικότητας 1,3 εκατομ. Μ.Τ. άρχισαν να κατασκευάζονται 

το 1983 και θα λειτουργήσουν μέσα στο 1987. Αντίστοιχη 

επένδυση για την ΕΚΟ βρίσκεται τώρα υπό μελέτη. 

Σημειώνεται εδώ ότι η MOTOROIL διαθέτει τέτοιες μονάδες 

από το 1981, δυναμικότητας 1,4 εκατομ. Μ. Τ. Αλλοι 

τεχνολογικοί εκσυγχρονισμοί αφορούν τη συμπλήρωση του 

εξοπλισμού των διυλιστηρίων με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη 

τεχνολογία βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων πετρε

λαίου (αποθείωση ντήζελ, αμόλυβδη βενζίνη κλπ. ). 

3. Η ανάπτυξη δικτύου εμπορίας προϊόντων πετρελαίου. Η ΕΚΟ, 

που με την εξαγορά της ESSO απέκτησε και το δίκτυο 

εμπορίας της - πρατήρια καυσίμων, αποθηκευτικούς χώρους, 

στόλο μεταφορικών μέσων, οργάνωση κλπ. -, προχώρησε σε 

Πρόγραμμα παραπέρα ανάπτυξης του κλάδου με πολύ καλά 

αποτελέσματα και ήδη το ποσοστό της στη συνολική εσωτερική 
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κατανάλωση το 1986 ανέβηκε στο 15% έναντι 7% που ήταν το 

1983. Πρόγραμμα για ανάπτυξη της εμπορίας πετρελαιοειδών 

εκπονείται τώρα και από τα ΕΛΔΑ. 

4. Η βελτίωση της οργανωτικής δομής του τομέα, κυρίως σε 

επιτελικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται συντονισμός και 

ευελιξία δράσης τόσο στη λειτουργία των διυλιστηρίων όσο 

και στην εκπόνηση και υλοποίηση των Προγραμμάτων ανάπτυξης 

τους. Σοβαρό βήμα στην κατεύθυνση αυτή ήταν η ανάληψη από 

τη ΔΕΓΤ τον Απρίλιο 1986 της ευθύνης, ως ενιαίου φορέα 

(Μητρική Εταιρεία), χειρισμού όλων των θεμάτων που αφορούν 

τον τομέα των πετρελαιοειδών. 

Οσον αφορά την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου από τα 

διυλιστήρια της χώρας, η ανάλυση της έχει νόημα κυρίως σε 

σχέση με το ιστορικό και την προοπτική κάλυψης των αναγκών της 

εσωτερικής αγοράς από την παραγωγή των κρατικών διυλιστηρίων, 

σε αντιδιαστολή με την κάλυψη τους από εισαγόμενα προϊόντα. 

Βέβαια τα εξαγωγικά διυλιστήρια, που θα είναι οι κύριοι 

ανταγωνιστές των κρατικών με την απελευθέρωση της αγοράς, 

συμβάλλουν στην απασχόληση και η ελληνική οικονομία αντλεί και 

άλλα οφέλη από τη λειτουργία τους. Επιδίωξη δεν είναι να 

περιορίσουν τη δραστηριότητα τους, αλλά να τη διατηρήσουν και 

να την επαυξήσουν στη βάση του εξαγωγικού προσανατολισμού με 

τον οποίο και προγραμματίστηκαν από της δημιουργίας τους. 

Εξάλλου με το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν λόγω θέσεως 

έναντι ξένων διυλιστηρίων, είναι και θα παραμείνουν σχεδόν 

αποκλειστικοί προμηθευτές της εσωτερικής αγοράς, ελεγχόμενης 

και ελεύθερης, σε εισαγόμενα προϊόντα. . 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για το υψος 

της παραγωγής προϊόντων πετρελαίου από τα δυο κρατικά διυλι-
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στήρια και για τη ζήτηση στην εσωτερική αγορά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1 

Ζήτηση προϊόντων πετρελαίου και 

παραγυγή κρατικών διυλιστηρίων το 1986 

Παραγυγή (ΤΙΠχΙΟ') Εο«τ. κατανάλυοη Διάφορες 

ΕΛΑΑ ΕΚΟ Σύνολο- * ΤΙΠχΙΟ' Ι • ΤΙΠχΙΟ3 

Βενζίνη 

Ντηζελ 

Μαζούτ 

Καύσ. αεροπ. 

Λοιπά πρ.' 

Σύνολο πρ. 

Αυτοκ/αη + απύλ. 

Αιυλισθέν αργό 

654 

1.422 

2.415 

516 

241 

5.248 

172 

5.420 

284 

660 

976 

182 

305 

2.407 

61 

2.468 

938 

2.082 

3.391 

698 

546 

7.655 

233 

7.888 

12,3 

27,2 

44,3 

9,1 

7,1 

100,0 

1.868 

3.617 

2.658 

1.029 

794 

9.966 

18,7 

36,3 

26,7 

10,3 

10,0 

100,0 

-930 

-1.535 

+733 

-402 

-248 

Πηνιί: ΔΕΠ και Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Στα λοιπά προϊόντα περιλαμβάνονται και ημικατεργασμένα. 

Οπως φαίνεται στον Πίνακα, η εσωτερική κατανάλωση 

προϊόντων πετρελαίου - συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση της 

ΔΕΗ - ήταν το 1986 γύρω στα 10 εκατομ. ΤΙΠ, επίπεδο στο οποίο 

έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η παραγωγή των 

κρατικών διυλιστηρίων ήταν 7,7 εκατομ. ΤΙΠ και περίπου στα 

ίδ ια επίπεδα κινείται ατό το 1983. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει 

ότι η παραγωγή των κρατικών διυλιστηρίων κάλυπτε με το 
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προηγούμενο καθεστώς της ελεγχόμενης εσωτερικής αγοράς ή θα 

μπορέσει να καλύψει στο μέλλον το 75-80% της εσωτερικής 

κατοινάλωσης. Η σύνθεση της παραγωγής προϊόντων από τα 

διυλιστήρια δεν αντιστοιχεί - λόγω τεχνολογικών περιορισμών -

στη σύνθεση της ζήτησης για τα προϊόντα αυτά. Το 1986 η 

παραγωγή βενζίνης αντιπροσωπεύει μόνο το 50% της εσωτερικής 

κατανάλωσης/ το ντήζελ το 58%, τα καύσιμο αεροπορίας το 68%, 

ενώ η παραγωγή μαζούτ υπερβαίνει τη ζήτηση κατά 28%. Η 

παραγωγή υπολείπεται της κατανάλωσης και σε διάφορα άλλα 

προϊόντα που συνθέτουν την ομάδα "λοιπά προϊόντα". 

Ειδικότερα για το μαζούτ πρέπει να αναφερθεί ότι, πριν 

υποκατασταθεί στην τσιμεντοβιομηχανία από το λιθάνθρακα, η 

κατανάλωση του ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα με την παραγωγή 

των κρατικών διυλιστηρίων. Στο μέλλον η υποκατάσταση του από 

λιγνίτη στη ΔΕΗ, και ίσως σε κάποιες ακόμη βιομηχανίες, θα 

περιορίσει την κατανάλωση σε λιγότερο από 1,5 εκατομ. ΤΙΠ. 

Αυτό σημαίνει παραγωγή μαζούτ από τα κρατικά διυλιστήρια κατά 

2 εκατομ. ΤΙΠ παραπάνω από την εγχώρια ζήτηση. 

Η κατασκευή των μονάδων σχάσης στα ΕΛΔΑ, που καθιστά 

δυνατή την παραπέρα σχάση του μαζούτ και την παραγωγή από αυτό 

λευκών προϊόντων, αποφασίστηκε για να αντιμετωπιστεί αυτό 

ακριβώς το πρόβλημα. 

2.2.3.2. Ηλεκτρική ενέργεια 

Η ΔΕΗ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και την ευθύνη για 

την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια. Στο 

πλαίσιο αυτό έχει και την αποκλειστικότητα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
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ιδιοπορανωγής/αυτοκατανάλωσης μικρού αριθμού επιχειρήσεων και 

την παραγωγή από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Στη ΔΕΗ έχει 

επίσης παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης ουσιαστικά όλων 

των συμβατικών εγχώριων ενεργειακών πόρων που μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιοι 

πόροι είναι ο λιγνίτης, η τύρφη και το υδροδυναμικό. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη AEH καλύπτει τη 

ζήτηση σχεδόν στο σύνολο της. Υστέρηση της παραγωγής 

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, για λόγους που θα δούμε στη 

συνέχεια, με συνέπεια μέρος της ζήτησης, που το 1984 έφθασε 

γύρω στο 10%, να καλύπτεται από εισαγωγές. 

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται εδώ και πολλά 

χρόνια με ρυθμούς υψηλότερους από τους αντίστοιχους για το 

σύνολο της ενέργειας. Κατά συνέπεια αυξάνεται διαχρονικά και η 

συμμετοχή της στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση. Η εξέλιξη 

αυτή ούτε ανεπιθύμητη ούτε ανησυχητική πρέπει να θεωρείται. Η 

ηλεκτρική ενέργεια είναι η καλύτερη τελική μορφή από πολλές 

απόψεις και αναντικατάστατη σε πάρα πολλές χρήσεις οι οποίες 

αποτελούν προϋπόθεση για τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και 

μέτρο για την κοινωνική ανάπτυξη. Αλλωστε, όπως είδαμε στην 

παράγραφο για τη σύνθεση της κατανάλωσης ενέργειας διεθνώς, η 

ηλεκτρική ενέργεια κερδίζει έδαφος έναντι των άλλων μορφών -

με εξαίρεση το φυσικό αέριο που είναι επίσης πολύ "καθαρή" 

μορφή και σε αρκετές χρήσεις αρκετά πιο οικονομική από την 

ηλεκτρική ενέργεια - σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν. Για τη 

χώρα μας μάλιστα, που οι ενεργειακοί της πόροι δεν έχουν 

ουσιαστικά άλλη σημαντική εναλλακτική δυνατότητα αξιοποίησης» 

η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς στη σωστή κατεύθυνση. 

Η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται βέβαια στο σύνολο 
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της από εγχώριους πόρους. Πριν από την κρίση, η αφθονία και η 

χαμηλή τιμή του πετρελαίου, καθώς και η αντίληψη που 

επικρατούσε ότι οι ενεργειακοί μας πόροι είναι πολύ περιο

ρισμένοι και ασύμφοροι για εκμετάλλευση, είχαν οδηγήσει σε 

ανάπτυξη της παραγωγής με πολύ μεγάλη συμμετοχή πετρελαίου 

(1973: 48,3%). 

Η ενεργειακή κρίση με τη ραγδαία άνοδο της τιμής του 

Πετρελαίου, που προκάλεσε αντίστοιχη άνοδο στο κόστος παρα

γωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, οδήγησε τελικά σε αναζήτηση 

τρόπων για την υποκατάσταση του πετρελαίου. Από το 1973 μέχρι 

το 1977 η συμμετοχή του πετρελαίου μειώνεται, ενώ αυξάνεται 

αντίστοιχα η συμμετοχή των εγχώριων πόρων, παρά τη μείωση της 

συμμετοχής της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταβολή αυτή 

οφείλεται στη μεγάλη αύξηση της συμμετοχής του λιγνίτη που από 

36,3% το 1973 έφθασε στο 56,8% το 1977 (Πίνακας 22). Οστόσο η 

εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί σε εφαρμογή "νέας πολιτι

κής" για την υποκατάσταση του πετρελαίου από εγχώριους πόρους. 

Οφείλεται βέβαια στην ανάπτυξη του λιγνιτικού δυναμικού 

παραγωγής της ΔΕΗ, που όμως είχε αποφασιστεί και αρχίσει πριν 

από την ενεργειακή κρίση, και στην ταυτόχρονη συγκράτηση -

λόγω της κρίσης - του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρι

κής ενέργειας και αντίστοιχα της παραγωγής της (ΜΕΡΜ 1973-

1977: 6,4%, έναντι 16,5% της περιόδου 1965-1973). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

Η σύνθεση της παραγΜγής1 ηλεκτρικής ενέργειας 

(ποσοοτά επί της συνολικής διάθεσης) 

1973 1977 1980 1982 1983 1984 1985 198$ 

Εγΐώρι<Η n o w 

Λιγνίτης 

Υδροδυναμικό 

ΕισαγόΊι. πόσοι 

Πετρέλαιο 

Λιθάνθρακας 

Εισαγ. ηλ. ενέργ 

Σύνολο (6WH) 

iL! 
36,3 

15,0 

tu. 
48,3 

-

. 0,3 

14.837 

ÌLI 
56,8 

10,1 

ILI 
32,9 

-

0,2 

19.038 

ÌLI 
44,2 

14,6 

Hi 
38,5 

-

2,7 

23.241 

M 
53,5 

14,9 

2L£ 
28,6 

- . 

3,0 

23.966 

Sia 
55,8 

9,1 

ILI 
25,6 

2,2 

7,3 

25.842 

61,6 

51,1 

10,5 

38,4 

25,0 

4,0 

9,4 

27.381 

SÌA 
59,7 

9,8 

ÜL5 

25,1 

2,8 

2,6 

28.479 

IM 
60 f7 

11,3 

IM 
20,6 

3,0 

4,4 

29.525 

Πηνή: Πρόγραμμα ΔΕΗ 1983-1987 και Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Εντελώς συμβατικά χαρακτηρίζουμε «ς παραγωγή και την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Το ζήτημα της υποκατάστασης του πετρελαίου στην ηλεκ

τροπαραγωγή απασχόλησε έντονα τη ΔΕΗ και την Κυβέρνηση στην 

περίοδο 1974-1976. Η πολιτική που χαράχθηκε τότε στηρίχθηκε 

στην αντίληψη ότι οι οικονομικά εκμεταλλεύσιμοι ενεργειακοί 

πόροι έπρεπε βέβαια ν α αξιοποιηθούν με ταχύ ρυθμό, ήταν όμως 

ανεπαρκείς γ ι α να καλύψουν τ ι ς ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής μεσο-

νακροπρόθεσμα. Εκτιμήθηκε ότι από το 1986 και πέρα δεν θα 

υπήρχαν λ ι γ ν ί τ ε ς για να τροφοδοτήσουν νέους σταθμούς και ακόμη 

ότι η τύρφη των Φιλίππων δεν ήταν αξιοποιήσιμη λόγω τεχνικών 

δυσκολιών και υψηλού κοινωνικού κόστους. Αποφασίστηκε γ ι ' α υ τ ό 
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η εισαγωγή στο σύστημα της πυρηνικής ενέργειας. Συγκεκριμένα 

το 1976 εντάχθηκε στο Πρόγραμμα της ΔΕΗ η κατασκευή του πρώτου 

πυρηνικού σταθμού, ισχύος 600 MW, με πρόβλεψη περάτωσης και 

λειτουργίας του 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1986. Λίγο αργό

τερα άρχισε επίσης να εξετάζεται η εισαγωγή στο σύστημα και 

του λιθάνθρακα. 

Η παραπάνω πολιτική ήταν ασφαλώς λανθασμένη και 

πιστεύουμε ότι επηρέασε αρνητικά την αξιοποίηση των εγχώριων 

ενεργειακών πόρων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε μεσο-

μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Στην περίοδο 1977-1980, παρά τη συνεχιζόμενη συγκράτηση 

του ρυθμού αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η 

συμμετοχή των εγχώριων πόρων μειώθηκε από 66,9% το 1977 σε 

58,8% το 1980, με αντίστοιχη βέβαια αύξηση της συμμετοχής του 

πετρελαίου και της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο διάστημα 1981-1982 σημειώθηκε και πάλι αύξηση της 

συμμετοχής των εγχώριων πόρων από 58,8% σε 68,4%, που 

βοηθήθηκε και από τον πολύ χαμηλό ρυθμό αύξησης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΕΡΜ 1981-1982: 1,5%). 

Το 1983 μπαίνουμε στην περίοδο του προηγούμενου 5ετούς 

Προγράμματος με το οποίο χαράχθηκε νέα ενεργειακή πολιτική. Σε 

σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η πολιτική αυτή 

βασίστηκε σε σωστές εκτιμήσεις του εγχώριου ενεργειακού 

δυναμικού που έδειξαν ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι 

δέχονταν μέχρι τότε οι αρμόδιοι φορείς. Σε συνέπεια με τη θέση 

αυτή η πυρηνική ενέργεια και ο λιθάνθρακας αποκλείσθηκαν ως 

ενεργειακές επιλογές για μεγάλο χρονικό ορίζοντα και προγραμ

ματίστηκε η πλήρης υποκατάσταση της εισαγόμενης ενέργειας 

(πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια) από τους εγχώριους ενερ-
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γειακούς πόρους μέσα στη διάρκεια του 5ετούς 1983-1987, με 

εξαιρέσεις τον νησιωτικό χώρο, για τον οποίο
 ι
 δεν υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα, και τις μικρές ποσότητες πετρελαίου που 

χρειάζονται για προθέρμανση των λιγνιτικών σταθμών και για 

συμπλήρωση των ψορτίων αιχμής. Οι εξαιρέσεις αυτές μεταφρά

ζονταν σε 7-8% συμμετοχή του πετρελαίου το 1987. 

Οι εξελίξεις στην περίοδο 1983-1986, που καλύπτει 4 από 

τα 5 χρόνια του Προγράμματος, δυστυχώς δεν επαλήθευσαν τις 

δικαιολογημένες προσδοκίες και τους στόχους της παραπάνω πολι

τικής. 

Το 1983 και το 1984 η συμμετοχή των εγχώριων πόρων 

μειώνεται αντί να αυξάνεται, σε 64,9% και 61,6% έναντι 68,4% 

του 1982. Η συμμετοχή του λιγνίτη αυξάνεται οριακά το 1983 και 

μειώνεται το 1984, αλλά οι εξελίξεις ερμηνεύονται κυρίως από 

την πτώση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας λόγω πολύ 

χαμηλής υδραυλικότητας το 1983 και μέτριας το 1984. Το 1985 το 

ποσοστό των εγχώριων πόρων ανεβαίνει σε 69,5% και το 1986 σε 

72,0% πολύ μακριά ακόμη από το 92-93% που με βάση το Πρόγραμμα 

της ΔΕΗ 1983-1987 αποτελούσε το στόχο για το 1987. 

Μια αναλυτικότερη εικόνα για τις εξελίξεις της περιόδου 

1983-1986, όπου η αξιολόγηση επιχειρείται να δοθεί με μέτρο 

τις αποκλίσεις μεταξύ προγραμματισθέντων και πραγματοποιη

θέντων μεγεθών παραγωγής, δίνει ο Πίνακας 23. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

Εξελίξεις οτη σύνβεοπ της παραγωγής Η.Ε. 

κατά την περίοδο 1983-1986 (6ΙΗ) 

1983 1984 1985 1986 1983-1986 * 

Από λιγνίτη : 

Από υδροδυν. : 

Εγχώριοι πόροι : 

Ειοαγόμ. πόροι : 

Σύνολο : 

Π
ι . ι 

ν 
Α
1 

Π 

Ε 

Α 

Π 

Ε 

Α 

Π 

Ε 

Α 

Π 

Ε 

14.610 

14.431 

-179 

3.417 

2.340 

-1.077 

18.027 

16.771 

-1.256 

7.320 

9.071 

-1.751 

25.347 

25.842 

16.452 

13.996 

-2.456 

3444 

2.862 

-582 

19.896 

16.858 

-3.038 

6.726 

10.523 

+3.797 

26.622 

27.381 

22.171. 

16.988 

-5.183 

3.955 

2.805 

-1.150 

26.126 

19.793 

-6.333 

2.356 

8.686 

+6.330 

28.482 

28.479 

22.-747 

17.913 

-4.834 

4.312 

3.348 

-964 

27.059 

21.261 

-5.798 

3.309 

8.264 

+4.955 

30.368 

29.525 

75.980 

63.328 

-12,652 

15.128 

11.355 

-3.773 

91.108 

74.683 

-16.425 

19.711 

36.544 

+16.833 

110.819 

111.227 

100,0 

83,3 

16,7 

100,0 

75 a 

24,9 

100,0 

82,0 

18,0 

100,0 

185,4 

85,4 

100,0 

100,4 

Π Μ : Πρόγραμμα ΑΕΗ 1983-1987 και Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 
1. Π = Προγραμματισμένη, Ε = Επιτευχθείσα, λ

 s
 Απόκλιση (Ε-Π). 

2. Η προγραμματισμένη συνολική παραγωγή έχει υπολογιστεί από την προγραμματισμένη 
καθαρή (στα δίκτυα) παραγωγή με την πρόσθεση σ'αυτή της αυτοκατανάλωσης σταθμών και της 
κατανάλωσης λιγνιτωρυχείων. Η αυτοκατανάλωση σταθμών θεωρήθηκε ότι είναι 9,5* επί της 
καθαρής παραγωγής για τους λιγνιτικούς σταθμούς, 5,01 για τους πετρελαϊκούς και 0,51 για 
τους υδροηλεκτρικούς και η κατανάλωση λιγνιτωρυχείων, που προστέθηκε ολόκληρη οτη 
λιγνιτική παραγωγή, 2,01 επί της καθαρής παραγωγής. 
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Παρατηρούμε στον Πίνακα αυτό ότι για ολόκληρη την 

περίοδο 1983-1986 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώ

ριους πόρους παρουσίασε αρνητική απόκλιση, από το στόχο που 

είχε τεθεί στο Πρόγραμμα 1983-1987, της τάξης του 18%. 

Αρνητικές αποκλίσεις εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου, μικρή το 1983, σημαντική το 1984 και πολύ μεγάλες τα 

δύο τελευταία χρόνια. Υπεύθυνη για τη συνολική απόκλιση θεω

ρείται κατά 23% η υστέρηση της υδροηλεκτρικής παράγωγης, που -

όπως ήδη αναφέρθηκε - οφείλεται κυρίως στην κρίσιμη υδραυλι-

κότητα του 1983, και κατά 77% η υστέρηση της παραγωγής του 

λιγνίτη. Σε σύγκριση με τους στόχους για τις επιμέρους μορφές, 

η απόκλιση της παραγωγής από λιγνίτη για ολόκληρη την περίοδο 

ήταν 16,7% και της υδροηλεκτρικής παραγωγής 24,9%. 

Επειδή στα συνολικά μεγέθη, όπου οι στόχοι παραγωγής 

προσδιορίζονται στη βάση προβλέψεων για την εξέλιξη της συνο

λικής ζήτησης, οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές - θετική 

απόκλιση μόνο 0,4% για ολόκληρη την περίοδο -, οι αποκλίσεις 

της παραγωγής (κάλυψης της ζήτησης) από εισαγόμενους πόρους 

είναι περίπου ισόποσες και βέβαια αντίστροφες από τις προη

γούμενες. Για ολόκληρη την περίοδο η υστέρηση της παραγωγής 

από εγχώριους πόρους κατά 16.425 GWH αντισταθμίστηκε από 

υπέρβαση της χρήσης εισαγόμενων πόρων κατά 16.833 GWH, που 

σημαίνει θετική απόκλιση - σε σύγκριση με τον προγραμματικό 

στόχο - της χρησιμοποίησης εισαγόμενων πόρων κατά 85,4%. 

Στον Πίνακα 24 δίνονται στοιχεία για την εξέλιξη του 

δυναμικού σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ από το 1970. Για 

την περίοδο 1984-1986 δίνονται επίσης στοιχεία των αποκλίσεων 

της εξέλιξης του δυναμικού από το Πρόγραμμα 1983-1987. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Η εξέλιξη του δυναμικού σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ 

(ονομαστική ισχύς αε NN) 

.Υδοοηλ/κοί
1
 . Αιννιτικοί* . Πετοελ/κοί' . Νησιών . Σύνολο 

1970 
1971 

1972 
1973 

1974 
1975 

1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 
1983 

1984 

1985 

1986 

Π 
Ε 
λ 
Π 
Ε 
Α 
Π 
Ε 
λ 

Νέοι . 

250 
125 

300 

108 
-

-108 

31S 
318 
+3 
8 

105 
+97 

• Συν. . 
1.040 
1.040 
1.040 
1.040 

1.290 

1.415 

1.415 
1.415 
1.415 

1.415 

1.415 
1.715 

1.715 
1.715 

1.823 
1.715 

-108 
2.138 

2.033 

-105 

2.146 

2.138 

-8 

Νέοι , 

300 
300 
385 
135 

150 
300 

600 
600 
-

620 
310 

-310 

600 
310 

-290 

. Σύν. . 

843 
843 
843 

1.143 

1.443 

1.828 

1.963 
1.963 

1.963 

1.963 

2.113 

2.413 

2.413 

2.413 

3.013 

3.013 
-

3.633 
3.323 

-310 

4.233 
3.633 
-600 

Νέοι . 

172 
150 
270 

215 
-170 

384 

-24 

-60 

Σύν. . 

513 
685 
835 

1.105 

1.105 

1.320 

1.150 
1.150 

1.150 
1.150 

1.534 

1.534 

1.534 

1.534 

1.534 

1.510 

1.450 

Νιοι . 

19 
21 
15 
-4 
22 
59 
32 
11 
29 
2 
62 
12 
9 

23 

18 

27 

Σύν. . 

142 
161 
182 
197 
193 
215 
274 
306 
317 
346 
348 
410 
422 
431 

454 

472 

499 

Νέοι . 

191 
171 
585 
546 
747 
• 24 

32 
11 
29 
536 
662 
12 
9 

523 

622 

382 

. Σύν. 

2.538 
2.729 
2.900 

3.485 

4.031 

4.778 

4.802 
4.834 

4.845 

4.874 

5- 410 

6.072 

6.084 
6.C93 

6.716 

7.338 

7.720 

Ππνπ: ΔΕΗ, Ετήσια Αελτία Εκμεταλλεύαε«ς. 

1. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Σιηκιάς στον ποταμό Αλιάκμονα, ισχύος 3 Χ 105 - 315 Μϊ, που 
περατώθηκε τσ 1986, είναι και αντλητικός. 

2. Συμπεριλαμβάνονται από την αρχή της περιόδου και 2 μονάδες της ΛΙΠΤΟΛ, ισχύος 10 και 
33 ΜΗ, που πέρασαν στην κυριότητα της ΑΕΗ το 1976, καθώς και οι τρεις πρώτες μονάδες 
λλιβερίου, ισχύος 40, 40 και 150 KW αντίστοιχα, που από κατασκευής τους ήταν μικτές 
μονάδες, λιννιτικές και πετρελαϊκές. 

3. Περιλαμβάνονται και μονάδες αεριοατρόβιλ«ν. 

Οιως φαίνεται στον Πίνακα αυτό, μετά το 1970 το 

δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής του Διοουνδεδεμένου Συστήματος της 
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ΔΕΗ αυξήθηκε πρώτα με την κατασκευή και ένταξη πετρελαϊκών 

μονάδων. Συγκεκριμένα στην 3ετία 1971-1973 εντάχθηκαν στο 

δυναμικό: το 1971 η 9η μονάδα του σταθμού Αγίου Γεωργίου στο 

Κερατσίνι, ισχύος 200 MW, το 1972 η 1η μονάδα του σταθμού 

Λαυρίου, ισχύος 150 MW, και το 1973 η 2η μονάδα του ίδιου 

σταθμού, ισχύος 300 MW. Η αύξηση του πετρελαϊκού δυναμικού για 

τα έτη 1971 και 1973 εμφανίζεται στον Πίνακα μικρότερη (172 

και 270 MW), γιατί ταυτόχρονα παροπλίσθηκε αντίστοιχο δυναμικό 

μικρών πετρελαϊκών μονάδων. 

Σημαντική αύξηση του δυναμικού αξιοποίησης εγχώριων 

πόρων σημειώθηκε στην περίοδο 1973-1975, με την περάτωση της 

κατασκευής και την ένταξη στο σύστημα του υδροηλεκτρικού 

σταθμού Πολύφυτου (3 μονάδες των 125 MW η καθεμία και τεσσάρων 

λιγνιτικών μονάδων, ισχύος 300 MW η κάθε μία) (4η μονάδα του 

σταθμού Πτολεμαϊδας, 1η και 2η μονάδες του σταθμού Καρδιάς και 

3η μονάδα του σταθμού Μεγαλόπολης). Τα 385 MW που εμφανίζονται 

στον Πίνακα ως νέο λιγνιτικό δυναμικό το έτος 1975 είναι στην 

πραγματικότητα τα 600 MW της 2ης μονάδας Καρδιάς και της 3ης 

μονάδας Μεγαλόπολης, μείον τα 215 MW του σταθμού Αλιβέρι ou, ο 

οποίος το 1975 λειτούργησε με πετρέλαιο, καθώς ο λιγνίτης του 

υπόγειου λιγνιτωρυχείου άρχισε να εξαντλείται. 

Μετά το 1975 και για ολόκληρη 5ετία δεν πραγματο

ποιήθηκε καμία αύξηση του δυναμικού υδροηλεκτρικών και 

λιγνιτικών σταθμών. Το 1980 εντάχθηκε στο λιγνιτικό δυναμικό η 

3η μονάδα Καρδιάς ισχύος 300 MW - στον Πίνακα εμφανίζονται 150 

MW, γιατί υπήρξε και πάλι μεταφορά 150 MW του Αλιβέρι ου στο 

δυναμικό πετρελαϊκών σταθμών - και το 1981 η 4η μονάδα Καρδίας 

της ίδιας ισχύος, ενώ στο υδροηλεκτρικό δυναμικό εντάχθηκε ο 

σταθμός Πουρναριού, ισχύος επίσης 300 MW. 
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To 1980 αυξήθηκε επίσης το δυναμικό πετρελαϊκών σταθμών 

με την κατασκευή και ένταξη 6 μονάδων αεριοστρόβιλων στο 

Λαύριο, συνολικής ισχύος 234 MW. Η αύξηση του δυναμικού το 

έτος αυτό κατά 384 MW, που εμφανίζεται στον Πίνακα, είναι το 

άθροισμα της ισχύος των αεριοστρόβιλων και της 3ης μονάδας του 

σταθμού Αλιβέρι ou (150 MW). 

Στα χρόνια 1982 και 1983 το δυναμικό των σταθμών όλων 

των κατηγοριών έμεινε αμετάβλητο. 

Το 1984 εντάχθηκαν οι Ιή.και 2η λιγνιτικές μονάδες του 

σταθμού Αγίου Δημητρίου Πτολεμαϊδας (600 MW), όπως προβλεπόταν 

στο Πρόγραμμα 1983-1987 της ΔΕΗ; ενώ σημειώθηκε καθυστέρηση 

στην ένταξη της 1ης μονάδας του υδροηλεκτρικού σταθμού Ασω-

μτων. 

Το 1985 σημειώθηκαν επίσης καθυστερήσεις, σε σχέση με 

το Πρόγραμμα, στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της 2ης μονάδας 

του σταθμού Σψηκιάς (105 MW) και στους λιγνιτικούς της 3ης 

μονάδας Αγίου Δημητρίου (310 MW). 

Το 1986 ο προγραμματικός στόχος για το δυναμικό των 

υδροηλεκτρικών σταθμών υλοποιήθηκε, με καθυστέρηση μόνο του 

μικρού σταθμού Γκιώνας (8 MW), ενώ για το δυναμικό των λιγνι-

τικών σταθμών σημειώθηκε καθυστέρηση στην ένταξη των 2 μονάδων 

του σταθμού Αμυνταίου (600 MW), οι οποίες ολοκληρώθηκαν και 

εντάχθηκαν στο σύστημα το 1987. 

2.2.3.3 Ηπιες ή ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

Σχετικά με τις παραπάνω μορφές ενέργειας υπάρχει αρκετή 

ασάφεια και σύγχυση, τόσο για το εννοιολογικό περιεχόμενο των 

όρων - ποιες είναι ήπιες, ποιες ανανεώσιμες ή και τα δύο - όσο 
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και κυρίως για τη μέχρι σήμερα πραγματική συμβολή τους στην 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τις δυνατότητες/προοπτικές 

τους στο μέλλον. 

0 όρος "ήπιες" χρησιμοποιείται κυρίως για τις μορφές 

που η αξιοποίηση τους δεν διαταράσσει αισθητά το περιβάλλον, 

ενώ ο όρος "ανανεώσιμες" καλύπτει τις μορφές που η εκμετάλ

λευση τους δεν συνεπάγεται μείωση/εξάντληση των αποθεμάτων 

τους, είτε γιατί υπάρχουν σε ουσιαστικά ανεξάντλητες ποσότητες 

είτε γιατί αναπαράγονται από τη φύση και τον άνθρωπο. Πάντως 

και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ουσιαστικά 

όλες τις νέες - μη συμβατικές - μορφές ενέργειας. Για την 

εργασία αυτή θεωρούμε τους όρους ισοδύναμους, με την έννοια 

ότι καλύπτουν και οι δύο το ίδιο σύνολο πρωτογενών (και 

τελικών) μορφών ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στη συνέχεια. 

Πρωτογενείς ήπιες ή ανανεώσιυες uooœéc είναι: 

1. η ηλιακή ακτινοβολία, 

2. η αιολική ενεργεία (άνεμος), 

3. η γεωθερμία υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας, 

4. η βιομάζα (ξύλα, ενεργειοφυτείες, κατάλοιπα φυτικών 

προϊόντων, σκουπίδια) και 

5. το μικρής κλίμακας υδροδυναμικό. 

Τελικές uootpéc ενεονειας και ενεργειακά και μη προϊόντα που 

παράγονται από αυτές - σε εμπορική ή πειραματική κλίμακα -

καθώς και οι αντίστοιχες τεχνολογίες που εφαρμόζονται κατά 

περίπτωση είναι: 

Ηλιακή ακτινοβολία: 

α. μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια για θέρμανση νερού 

(ηλιοθερμοσίφωνες), 
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β. μετασχηματίζεται κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια 

(φωτοβολταϊκά) και 

γ. αξιοποιείται ως θερμική ενέργεια για θέρμανση κτιρίων 

(παθητικά ηλιακά συστήματα). 

Αιολική ενέονεια; 

α. μετασχηματίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια (ανεμογεννήτριες) 

και 

β. μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια για άντληση νερού κλπ. 

Γεωθερμία; 

α. η γεωθερμία υψηλής και μέσης ενθαλπίας μετασχηματίζεται σε 

ηλεκτρική ενέργεια, 

β. η μέσης και χαμηλής ενθαλπίας αξιοποιείται ως θερμική 

ενέργεια σε θερμοκήπια, ιχθυοκαλλιέργειες, θέρμανση οικι

σμών κλπ. 

Η BiouóCa ως πρωτογενής μορφή παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία 

και αντίστοιχα μεγάλη είναι και η ποικιλία των προϊόντων, 

ενεργειακών και μη, που μπορούν να παραχθούν από αυτή. Στη 

χώρα μας, δυνατότητες πιστεύεται ότι υπάρχουν για παραγωγή 

διαφόρων στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων υψηλής θερμογόνου 

δυνάμεως, καθώς επίσης και χαρτοπολτού και κτηνοτροφών. 

Το υδοοδυναυικό υικοήο κλίυακαο. ή πιο γνωστό ως "μικρά 

υδροηλεκτρικά", δίνει βέβαια ηλεκτρική ενέργεια, αλλά η 

αξιοποίηση του γίνεται αποδοτική κατά κανόνα σε συνδυασμό και 

με άλλες χρήσεις του, π.χ. ύδρευση, άρδευση, ιχθυοκαλλιέργεια, 

αναψυχή κλπ. 

Από τις παραπάνω μορφές τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στη χώρα 

μας, με αξιοποίηση/παραγωγή σε εμπορική κλίμακα, έχει 

παρουσιάσει μέχρι σήμερα η ηλιοθέρμανση νερού (ηλιακοί 

θερμοσίφωνες). Αξιόλογες εφαρμογές έχουν γίνει επίσης στην 
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αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας - κυρίως για 

θέρμανση θερμοκηπίων -, όπου οι δυνατότητες είναι πολύ 

μεγάλες. Σημαντικά αποθέματα γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας που 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτροπαραγωγή, έχουν βρεθεί 

στη Μήλο, και η ΔΕΗ υλοποιεί - αν και με αρκετή καθυστέρηση -

Πρόγραμμα για την αξιοποίηση της. Στην παραγωγή ηλεκτρισμού 

από αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες) υπάρχουν επίσης μερικές 

εφαρμογές και έχουν εκπονηθεί Προγράμματα για την εκμετάλλευση 

αυτής της μορφής σε εμπορική κλίμακα. Τέλος, έχουν υπάρξει και 

κάποιες εφαρμογές φωτοβολτάΐκών, όπου όμως λόγω του υι̂ ιλού 

κόστους δεν διαφαίνεται προοπτική ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα 

και οι δυνατότητες αξιοποίησης περιορίζονται σε ειδικές 

περιπτώσεις. 

Αξιόπιστα στοιχεία για τη μέχρι σήμερα παραγωγή/ 

κατανάλωση ήπιων μορφών ενέργειας στη χώρα μας δεν υπάρχουν, 

γ ι'αυτό και δεν έχουν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη ανάλυση 

της έκθεσης αυτής. Υπολογίζεται πάντως ότι, με εξαίρεση τα 

καυσόξυλα, που η παραγωγή/κατοινάλωσή τους εκτιμάται σε 500 

ΤΙΠΧ10
3
 το χρόνο (3% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας), 

όλες οι άλλες μορφές δίνουν ενέργεια που καλύπτει μόλις το 

0,6-0,7% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της χώρας, ενώ πάνω 

από το 90% από αυτό προέρχεται από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες. 

Για τις δυνατότητες ανάπτυξης αυτών των μορφών ενέργειας μέχρι 

το 2000 πιστεύεται ότι, με τις ευνοϊκότερους γι'αυτές συνθήκες 

και ενεργειακές εξελίξεις - ακριβό πετρέλαιο, ανάπτυξη της 

τεχνολογίας που θα βοηθήσει στη δραστική μείωση του κόστους 

παραγωγής τους -, η συμβολή τους στη συνολική ενεργέιακή 

κατανάλωση μπορεί να φθάσει γύρω στο 3%. Μια τέτοια συμβολή 

δεν θεωρείται μικρή και δεν είναι ευκαταφρόνητη, γιατί σε 
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εθνική κλίμακα σημαίνει υποκατάσταση αντίστοιχης, εισαγόμενης 

κυρίως ενέργειας αξίας πολλών δισ. δραχμών, ενώ σε τοπική 

κλίμακα - κυρίως στο νησιωτικό χώρο - είναι πολύ μεγαλύτερη 

και θα βοηθήσει στη γενικότερη προσπάθεια της αποκεντρωμένης 

ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια περνάμε στην ανάλυση του δυναμικού, της 

παραγωγής και - όπου είναι δυνατό - του κόστους, των τιμών και 

της οικονομικότητας των πιο σημαντικών ήπιων μορφών ενέργειας. 

(1) Ηλιακοί θεουοσίωωνες 

Το εγκαταστημένο σήμερα δυναμικό ηλιακών συλλεκτών στη 

χώρα μας εκτιμάται σε 830 Χ ΙΟ
3
 μ

2
 και αφορά κυρίως κατοικίες, 

ξενοδοχεία και κάμπινγκ. Η συνολική ετήσια ωφέλιμη παραγωγή 

υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 330 GWH (400 KWH ανά μ
2 

συλλεκτικής επιφάνειας) ή 80 ΤΙΠ Χ 10
3
. Ωφέλιμη παραγωγή είναι 

το τμήμα της παραγωγής που πράγματι χρησιμοποιείται - δεν 

μένει ανεκμετάλλευτο - και υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που 

θα χρειαζόταν να καταναλωθεί στη θέση της για τη θέρμανση 

νερού, αν αυτή δεν υπήρχε. Η απόδοση των ηλιακών θερμοσιφώνων 

(Η.θ.) σε περιοχές καλοκαιρινού τουρισμού είναι μεγαλύτερη -

500 KWH ωφέλιμης ενέργειας ανά μ
2
 -, γιατί η παραγωγή και η 

κατανάλωση ζεστού νερού συμπίπτουν περισσότερο, με αποτέλεσμα 

να περιορίζονται οι απώλειες. 

Η μέση τιμή των Η.θ. στην ελληνική αγορά υπολογίζεται 

σήμερα, μαζί με τις δαπάνες εγκατάστασης, σε πάνω από 60 χιλ. 

δρχ./μ
2
 και είναι σε κάποιο 3αθμό επιδοτούμενη από το Δημόσιο. 

Αν αφαιρεθεί το κόστος του συμβατικού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, 

που όταν πρόκειται για νέες κατοικίες υποκαθίσταται από τον 

Η.θ., η παραπάνω τιμή μειώνεται σε 55 χιλ. δρχ./μ
2
. 

Με αυτή την τιμή, απόδοση 400 KWH/μ
2
, διάρκεια ζωής του 
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εξοπλισμού 10 xpóvta χωρίς καθόλου δαπάνες συντήρησης και με 

πραγματικό επιτόκιο 5%, το κόστος της ισοδύναμης ενέργειας των 

Η.θ. φθάνει τις 18,5 δρχ./KWH. Με τις σημερινές τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ για οικιακή χρήση, το κόστος για 

τον καταναλωτή χωρίς νυχτερινό τιμολόγιο και συμπεριλαμβα

νόμενου του ΦΠΑ (18%) είναι, ανάλογα με το ύψος της 

κατανάλωσης, 13,5-15,5 δρχ./KWH, δηλαδή 16-27% χαμηλότερο. Αν 

δεν υπάρχει σημαντικό σφάλμα στις παραπάνω παραδοχές για την 

τιμή, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής των Η.θ., είναι 

προφανές ότι, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, η εγκατάσταση 

ιούς σε κατοικίες δεν είναι συμφέρουσα, εκτός αν η επιδότηση 

υπερκαλύπτει αυτή τη διαφορά. 

Εξάλλου πρόσφατη εργασία του ΕΣΕ (Σεπτέμβριος 1986) για 

την οικονομικότητα των Η.θ. σε τουριστικά νησιά του Αιγαίου 

αποφαίνεται ότι με εθνικοοικονομικά κριτήρια οι Η.θ. είναι 

ασύμφοροι ακόμη και στο χώρο αυτό, όπου η απόδοση τους είναι 

μεγαλύτερη και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας πολύ υψηλό. 

Αν αυτό αληθεύει για τα νησιά, ισχύει ασφαλώς πολύ περισσότερο 

για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. 

Με τα παραπάνω στοιχεία, η οικονομικότητα των Η.θ. με 

τη σημερινή ακριβή τεχνολογία και τις ισχύουσες υψηλές τιμές 

αμφισβητείται τόσο σε ιδιωτικοοικονομική όσο και σε 

εθνικοοικονομική βάση. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι 

δυνατή με την προσαρμογή της τεχνολογίας και την αποτελε

σματικότερη οργάνωση ολόκληρου του κυκλώματος παραγωγής, 

εμπορίας, εγκατάστασης και συντήρησης των Η.θ.. Η επιδότηση 

του κλάδου από το Δημόσιο πρέπει να στοχεύει σε τέτοιες 

βελτιώσεις, που θα βοηθήσουν την ηλιακή ενέργεια να γίνει 

πράγματι ανταγωνιστική και συμφέρουσα για την οικονομία, και 
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όχι να ενισχύει τις πωλήσεις των Η.θ. χωρίς καμία τέτοια 

προϋπόθεση. Για τη χάραξη σωστής πολιτικής, το θέμα χρειάζεται 

να μελετηθεί σε όλη του την έκταση, χωρίς προκαταλήψεις, από 

κοινού από τους ιδιωτικούς φορείς του κλάδου και το Δημόσιο, 

με βάση αξιόπιστα στοιχεία, πλήρως αποδεκτά και από τις δύο 

πλευρές. 

(2) Φωτοβολταϊκά 

Η φωτοβολταϊκή μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρική εξακολουθεί να είναι πολύ δαπανηρή σε σύγκριση με 

όλες τις εναλλακτικές τεχνολογίες. Το κόστος της KWH ξεπερνάει 

τις 80 δρχ., γι'αυτό και οι εφαρμογές της για παραγωγή σε 

μεγάλη κλίμακα βρίσκονται ακόμη στη φάση των επιδεικτικών 

προγραμμάτων. Προοπτικές για εξέλιξη της τεχνολογίας που θα 

μειώσει το κόστος παραγωγής υπάρχουν, βέβαια χωρίς προσδοκίες 

για τεχνολογικά άλματα που θα έκαναν τα φωτοβολταϊκά ανταγω

νιστικά κάτω από ομαλές συνθήκες για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Ωστόσο, ακόμη και με το σημερινό υψηλό κόστος, η 

φωτοβολταϊκή παραγωγή είναι σε αρκετές περιπτώσεις η 

οικονομικότερη λύση. Τέτοιες περιπτώσεις καλύπτουν ανάγκες 

μικρής παραγωγής σε απομαχρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές, όπου 

η μόνιμη εγκατάσταση προσωπικού είναι δαπανηρή ή και ανέφικτη. 

Εφαρμογές αυτού του είδους υπάρχουν ήδη στη χώρα μας. Είναι 60 

μικρές φωτοβολταϊκές μονάδες που έχει εγκαταστήσει σε φάρους 

το Πολεμικό Ναυτικό και 2 μονάδες σε τηλεπικοινωνιακούς 

αναμεταδότες του ΟΤΕ. Μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν 

κατασκευαστεί και λειτουργούν: ένας σταθμός στην Κύθνο ισχύος 

100 KW συνδεδεμένος παράλληλα με το αιολικό πάρκο και το 

δίκτυο της ΔΕΗ, ένας σταθμός στην Αγία Ρούμελη Κρήτης, ισχύος 
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50 KW, επίσης συνδεδεμένος με το δίκτυο, και μια μονάδα στην 

Κάρπαθο που η παραγωγή της χρησιμοποιείται για άρδευση. 

(3) Παθητικά ηλιακά συσττίυατα 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αφορούν τον κατάλληλο 

προσανατολισμό και σχεδιασμό των κτιρίων, έτσι ώστε να αξιο

ποιείται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η θερμική ενέργεια της 

ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα και να ελαχιστοποιείται η 

επίδραση της το καλοκαίρι. 

Είναι αυτονόητο ότι τα συστήματα αυτά έχουν πολύ μικρή 

εφαρμοσιμότητα σε υφιστάμενα κτίρια. Αλλά και στα νέα κτίρια 

των μεγάλων αστικών κέντρων, με την πυκνή και σε ύψος δόμηση, 

ελάχιστες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Σε μικρούς οικισμούς, 

όπου οι συνθήκες δόμησης αφήνουν περιθώρια για ελεύθερο 

σχεδιασμό των κτιρίων, και κυρίως σε συγκροτήματα κτιρίων και 

κατοικιών που κατασκευάζονται στα πλαίσια της σχετικής 

δραστηριότητας του Δημόσιου τομέα - Προγράμματα εργατικής 

κατοικίας, συγκροτήματα EOT κλπ. - η εφαρμογή του παθητικού 

ηλιοκλιματισμού μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. 

Εφαρμογές τέτοιων συστημάτων στη χώρα μας υπάρχουν ήδη, 

όπως αρκετές μη καταμετρημένες περιπτώσεις ιδιωτικών κτιρίων 

και ο ηλιακός οικισμός της Λυκόβρυσης στην Αττική, που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Ερευνας και Τεχνολογίας της Δυτικής Γερμανίας. 

(4) Ανευονεννπτοιες 

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

μορφές, η αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες) έχει μέχρι σήμερα 

παρουσιάσει τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα. Στις ΗΠΑ ήδη 

λειτουργούν ανταγωνιστικά αρκετά αιολικά πάρκα, με ανεμο

γεννήτριες που το μέγεθος τους ποικίλλει. Οι πιο διαδεδομένες 
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είναι μεγέθους 70-150 KW, ρε τάση αύξησης στα 200-300 KW. Τα 

πάρκα αυτά είναι συνδεδεμένα με το βασικό δίκτυο ηλεκ

τροπαραγωγής και δίνουν ηλεκτρισμό με κόστος που δεν ξεπερνά 

αυτό των μικρών ντηζελογεννητριών. Η τεχνολογία βρίσκεται 

ακόμη σε εξέλιξη και σε αρκετές χώρες δοκιμάζονται ανεμο

γεννήτριες δυναμικότητας από 1 μέχρι και 4 MW που ελπίζεται να 

μειώσουν το κόστος ακόμη περισσότερο. 

Στη χώρα μας που έχει αξιόλογο αιολικό δυναμικό -

άνεμοι μεγάλης έντασης και διάρκειας - υπάρχει προοπτική για 

αποδοτική αξιοποίηση τους, κυρίως στον νησιωτικό χώρο, με την 

προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθεί γι'αυτές εγχώρια τεχνολογία.- Με 

την τελειοποίηση της τεχνολογίας των μεγάλων ανεμογεννητριών 

δεν αποκλείεται η αιολική ενέργεια να γίνει οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμη και στην ηπειρωτική χώρα. 

Στα νησιά υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες 

που είναι: 

- το αιολικό πάρκο στην Κύθνο νιε 5 μονάδες των 20 KW η 

καθεμία, που λειτουργούν σε παράλληλη σύνδεση με τον 

φωτοβολταϊκό σταθμό και το δίκτυο της ΔΕΗ, 

- η ανεμογεννήτρια στη Μύκονο, ισχύος 100 KW, συνδεδεμένη με 

το δίκτυο της ΔΕΗ, και 

- η ανεμογεννήτρια στην Κάρπαθο, ισχύος 175 KW, επίσης 

συνδεδεμένη με το δίκτυο της ΔΕΗ. 

Ολες αυτές οι μονάδες έχουν εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ. 

Αλλά και αρκετοί ιδιώτες και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

έχουν αρχίσει να εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες, κυρίως μετά την 

ψήφιση του νόμου 1559/85 ο οποίος εξασφαλίζει την πώληση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες μορφές στη 

ΔΕΗ. 
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Τελευταία καταβάλλεται προσπάθεια να αναπτυχθεί 

ελληνική τεχνολογία ανεμογεννητριών, και στα πλαίσια αυτά η 

ΔΕΜ έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση 2 μονάδων στη Σκύρο, 

ισχύος 80 KW η καθεμία, που έχουν σχεδιαστεί και κατα

σκευάζονται με συνεργασία της ZIEH, του Ε.Μ.Π. και της Ε.Α.Β. 

(5) Γεωθεουία 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία των ρευστών όταν φθάνουν στην 

επιφάνεια, η γεωθερμία χωρίζεται σε υψηλή (πάνω από 180° Ο , 

μέση (μεταξύ 180° και 100° Ο και χαμηλή (κάτω από 100°). 

Η γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας, και συγκεκριμένα ο ατμός, 

αξιοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ καλά 

οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και σε άλλες εφαρμογές, συνήθως 

σε συνδυασμό με την ηλεκτροπαραγωγή. Η γεωθερμία μέσης 

ενθαλπίας είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για 

ηλεκτροπαραγωγή, βέβαια με σημαντικά υψηλότερο κόστος, που 

όμως δεν ξεπερνά το κόστος παραγωγής από μικρές ντηζελο-

γεννήτριες. Πάντως η γεωθερμία μέσης και χαμηλής ενθαλπίας 

αξιοποιείται με πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα σε πολλές 

άλλες χρήσεις, με σημαντικότερες τη θέρμανση χώρων, θερμοκη

πίων, την ξήρανση φυτικών προϊόντων και την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικά γεωθερμικά κοιτάσματα 

και των τριών κατηγοριών (βλέπε Χάρτη 1). Πολλά από αυτά 

βρίσκονται σε πολύ μικρό βάθος, γεγονός που κάνει την 

εκμετάλλευση τους εύκολη και πολύ οικονομική. Η έρευνα για τον 

εντοπισμό γεωθερμικών πεδίων στην Ελλάδα άρχισε σχετικά 

πρόσφατα, το 1970, με βασικό φορέα το ΙΓΜΕ, και μέχρι το 1980 

αφορούσε μόνο περιοχές που είχαν πιθανότητα να δώσουν υψηλή 

ενθαλπία. Η ΔΕΗ, που ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος φορέας, 

χρηματοδότησε μέρος του Προγράμματος του ΙΓΜΕ και στην πορεία 
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ανέλαβε τις βαθιές γεωτρήσεις έρευνας/παραγωγής και την 

αξιοποίηση των πεδίων που εντοπίστηκαν και παρουσίαζαν οικο

νομικό .ενδιαφέρον. Από το 1980, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

από πολλούς φορείς του Δημοσίου - αλλά και ιδιώτες - για 

εκμετάλλευση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας, οι έρευνες του 

ΙΓΉΕ επεκτάθηκαν και στο χώρο αυτό και μάλιστα έδωσαν πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 

Κοιτάσματα υψηλής ενθαλπίας έχουν ανακαλυφθεί στη Μήλο 

και στη Νίσυρο. Στη Μήλο, από τις 5 βαθιές γεωτρήσεις (1000-

1400 μ.) που έχει κάνει η ΔΕΗ, παράγονται 350 τόνοι μείγματος 

νερού και ατμού την ώρα, θερμοκρασίας 200-220° C. Η παραγωγή 

αυτή μπορεί να τροφοδοτήσει μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 25 MW με 

συμπυκνωτή ή 15 MW με ελεύθερη εκροή στην ατμόσφαιρα, ενώ το 

συνολικό δυναμικό του νησιού υπολογίζεται σε τουλάχιστον 120 

MW και δεν αποκλείεται να φθάνει τα 200 MW. Στα πλαίσια της 

έρευνας και ανάπτυξης της τεχνολογίας για την αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων αυτών, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στην κατασκευή 

πειραματικής μονάδας για ηλεκτροπαραγωγή, ισχύος 2 MW, που 

σύντομα - μέσα στο 1987 - θα τεθεί σε κανονική λειτουργία. Από 

τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών διαπιστώθηκαν δυσκολίες, που 

οφείλονται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα των γεωθερμικών 

ρευστών σε διαβρωτικά και αλμόλοιπα. Στη Νίσυρο έχουν γίνει 2 

βαθιές γεωτρήσεις. Η πρώτη συνάντησε πολύ δύσκολες συνθήκες 

και σήμερα παράγει πολύ μικρή ποσότητα ρευστών, ενώ η παραγωγή 

της δεύτερης είναι μείγμα ρευστών, περίπου 250° C, ο ατμός του 

οποίου μπορεί να τροφοδοτήσει μονάδα ισχύος 3 MW. Αλλες, 

ελπιδοφόρες περιοχές για ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων υψηλής 

ενθαλπίας είναι τα νησιά Κίμωλος, Πολύαιγος, Σαντορίνη, Κως 

και Λέσβος. 
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Νερά χαμηλής ενθαλπίας ρε συμφέρουσες συνθήκες παρα

γωγής και εκμετάλλευσης έχουν ανακαλυφθεί σε πάρα πολλές 

περιοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει ήδη αρχίσει η παραγωγική 

τους αξιοποίηση για διάφορες χρήσεις με σημαντικότερη τη 

θέρμανση θερμοκηπίων, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για 

παραπέρα ανάπτυξη από τους ΟΤΑ, συνεταιρισμούς και ιδιώτες. 

Ενεργειακή αξιοποίηση γίνεται ήδη στις εξής περιοχές: 

- θερμά Νιγρίτας: λειτουργούν ήδη γεωθερμικά θερμοκήπια σε 

έκταση 25 στρεμμάτων, με εγκαταστημένη ισχύ που υπολογίζεται 

σε 6 MW και εξοικονόμηση 1650 ΤΙΠ το χρόνο. 

- Νέα Κεσσάνη Ξάνθης: λειτουργούν θερμοκήπια 6 στρεμμάτων, που 

κατασκευάστηκαν από την ΕΤΒΑ για λογαριασμό κοινοτικο-

συνεταιριστικής επιχείρησης, και υπάρχει Πρόγραμμα επέκτασης 

της εκμετάλλευσης σε ιχθυοκαλλιέργεια και ξήρανση καλαμπο

κιού. 

- Περιοχές Λαγκαδά, Νυμφόπετρας και Ν. Απολλωνίας: λειτουργούν 

ήδη 23 στρέμματα θερμοκηπίων, συνολικής ισχύος 4 MW. 

- Ελαιοχώρια Χαλκιδικής: λειτουργούν πειραματικά θερμοκήπια 

έκτασης 1,5 στρέμματος. 

- Πολυχνίτος Λέσβου: κατασκευάστηκαν ήδη από την ΕΤΒΑ 5 

στρέμματα θερμοκηπίων για λογαριασμό του Δήμου. 

- Μήλος: ήδη λειτούργησε το πρώτο γεωθερμικό θερμοκήπιο και 

εξελίσσεται Πρόγραμμα της ΕΤΒΑ για μεγαλύτερες μονάδες 

θερμοκηπίων και για ιχθυοκαλλιέργεια. 

Προγράμματα αξιοποίησης υπάρχουν και για αρκετές ακόμη 

περιοχές, όπως στη θερμοπηγή Σιδηροκάστρου όπου ο Δήμος μαζί 

με συνεταιρισμούς προωθεί την κατασκευή θερμοκηπίου 10 

στρεμμάτων, στη Λέσβο όπου διερευνάται Πρόγραμμα το οποίο 

αναμένεται να επιδοτηθεί από την ECK για την αξιοποίηση 
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ρευστών μέσης ενθαλπίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με 

κύκλο RANKINE, στην Νέα Κεσσάνη όπου υπάρχει εγκεκριμένο 

πρόγραμμα VALOREN ύψους 1,15 δισ. δρχ. για γεωτρήσεις 

παραγωγής, οριστικές μελέτες εκμετάλλευσης, κατασκευή αγωγών 

μεταφοράς των. ρευστών στους χρήστες κλπ. Επίσης μεγάλος 

αριθμός θερμοκηπίων που θα καλύπτουν έκταση 100 περίπου 

στρεμμάτων προβλέπεται να κατασκευαστούν στα πλαίσια των ΜΟΓΤ 

σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στον Πολυχνίτο Λέσβου (40 

στρέμματα), στη Μήλο κλπ. 

(6) ΒιουάΕα 

Η κυριότερη ενεργειακή μορφή βιομάζας στη χώρα μας 

είναι το ξύλο. Χρησιμοποιείται ως καύσιμο ως έχει ή 

μετασχηματισμένο σε ξυλάνθρακα (ξυλοκάρβουνο), και η συνολική 

ετήσια παραγωγή του εκτιμάται σε 500 χιλ. ΤΙΠ. 

Μια άλλη μορφή βιομάζας που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τη χώρα μας είναι τα κατάλοιπα φυτικών καλλιεργειών/προϊόντων 

όπως το άχυρο, τα στελέχη του ηλίανθού, του καλαμποκιού, του 

βαμβακιού κλπ. Σημαντικές ποσότητες αυτής της μορφής 

χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματική κτηνοτροφή, καθώς και στην 

παραγωγή χαρτοπολτού (άχυρο). Μεγάλες όμως ποσότητες μένουν 

αδιάθετες και καίγονται ή εγκαταλείπονται και σαπίζουν στα 

χωράφια. Με συλλογή και συγκέντρωση σε κατάλληλες θέσεις 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, ως έχουν ή κατόπιν 

μετατροπής τους σε πιο εξευγενισμένες μορφές, καθώς και για 

την παραγωγή κτηνοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας (επεξεργασία 

με ατμό υπό πίεση ή με αμμωνία). 

Δυνατότητες οικονομικής ενεργειακής αξιοποίησης 

υπάρχουν επίσης και για τα απορρίμματα (σκουπίδια) των 

οικισμών, σε συνδυασμό με διαλογή και ανακύκλωση τους. 
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3. ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

3.1. Γενικά 

Οι μέχρι σήμερα αξιόλογοι γνωστοί ενεργειακοί πόροι στη 

χώρα μας είναι οι λιγνίτες, η τύρφη και το υδροδυναμικό. Από 

αυτούς αξιοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα οι λιγνίτες, σε 

μικρότερη το υδροδυναμικό, ενώ δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη 

στην εκμετάλλευση της τύρφης, την οποία συχνά παραλείπουμε Va 

συνυπολογίζούμε και στα ενεργειακά μας αποθέματα. Μικρότερης 

σημασίας πόροι είναι οι υδρογονάνθρακες, οι ήπιες μορφές 

ενέργειας και τα ραδιενεργά μεταλλεύματα. 

Η αντίληψη που επικρατούσε παλαιότερα ήταν ότι η χώρα 

μας είναι πολύ φτωχή σε ενεργειακούς πόρους. Στην περίοδο του 

φθηνού πετρελαίου η αντίληψη αυτή ήταν σε μεγάλο βαθμό 

δικαιολογημένη. Το κόστος των περισσότερων από τους τότε 

γνωστούς ενεργειακούς μας πόρους ήταν σημαντικά υψηλότερο από 

αυτό του πετρελαίου, γι'αυτό και η αξιοποίηση τους αποκλειόταν 

ως αντιοικονομική. Η κατάσταση αυτή άλλαξε με την ενεργειακή 

κρίση και τη μεγάλη και μόνιμη αύξηση των ενεργειακών τιμών. 

Μεγάλο τμήμα του ενεργειακού μας δυναμικού έγινε πλέον 

οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. Παράλληλα εντατικοποιήθηκε η έρευνα 

και σύντομα οδήγησε σε ανακάλυψη σημαντικών πρόσθετων 

ενεργειακών πόρων και πηγών. Ετσι, η αντίληψη ότι η χώρα μας 

είναι ενεργειακά φτωχή δεν ευσταθεί πλέον. Αντίθετα, έχουμε 

αξιόλογους πόρους, αναλογικά περισσότερους και οικονομικό

τερους σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι 

οποίοι επαρκούν για την κάλυψη μεγάλου μέρους των ενεργειακών 

μας αναγκών - σήμερα του 40% περίπου και στο μέλλον ακόμη 
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μεγαλύτερου ποσοστού - για πολύ μεγάλο χρονικό ορίζοντα. 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια συνοπτική απογραφή των 

πόρων αυτών, εκτός από τις ήπιες μορφές που καλύφθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

3.2. Αποθέματα λιγνιτών και τύρφης 

Τα συνολικά ΒεΒαιωυένα αποθέυατα
3
 λιγνιτών - με βάση 

τις μέχρι σήμερα κοιτασματολογικές έρευνες προχωρημένου 

σταδίου - ανέρχονται σε 5.631 εκατομ. τόνους
4
 (813 εκατομ. 

ΤΙΠ). Σ'αυτά δεν υπολογίζονται τα αποθέματα των κοιτασμάτων 

τύρφης, μεταξύ των οποίων και το τεράστιο κοίτασμα τύρφης και 

τυρφολιγνίτη των Φιλίππων με τα 4.300 εκατομ. κυβ. μέτρα 

απόθεμα. 

Τα βεβαιωμένα αποθέματα ασφαλώς δεν είναι στο σύνολο 

τους τεχνικοοικονομικά απολήψιμα - δηλαδή εκμεταλλεύσιμα κάτω 

από τις σημερινές τεχνικές και οικονομικές συνθήκες -, αφού 

σ'αυτά προσμετρούνται και λιγνιτικά στρώματα μικρού πάχους και 

μεγάλου βάθους, .που τελικά δεν εξορύσσονται, και επίσης δεν 

αφαιρούνται από αυτά οι αναπόφευκτες απώλειες εκμετάλλευσης. 

Σήμερα, ως υπαιθρίως απολήψιμο θεωρείται το 60% περίπου των 

βεβαιωμένων λιγνιτικών αποθεμάτων, δηλαδή 3.326 εκατομ. τόνοι 

3. Η εκτίμηση τους στηρίζεται, σύμφωνα με τις διεθνείς 

παραδοχές, σε στοιχεία υψηλού βαθμού πιστότητας. 

4. Εχει αφαιρεθεί ο μέχρι τα τέλη του 1986 εξορυγμένος 

λιγνίτης. 
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(461 εκατομ. ΤΙΠ). 

Είναι προφανές ότι το ποσοστό των απολήψιμων αποθεμάτων 

μπορεί να αυξηθεί με τη βελτίωση της μεταλλευτικής 

τεχνολογίας, καθώς και με το πέρασμα στις υπόγειες εξορύξεις ή 

και σε νέες - μη συμβατικές - μεθόδους εκμετάλλευσης, και 

μπορεί να φθάσει μέχρι και το 75-80% των μέχρι σήμερα 

βεβαιωμένων αποθεμάτων
5
. 

Τα πιθανά αποθέυατα με τις μέχρι σήμερα έρευνες 

εκτιμώνται σε 1.600 εκατομ. τόνους. Αυτά υπολογίζεται να 

μεταπέσουν, με την εκτέλεση των απαραίτητων ερευνητικών 

εργασιών, στην κατηγορία των βεβαιωμένων αποθεμάτων, πλην όμως 

μικρό μόνο ποσοστό από αυτά, ίσως λιγότερο του 10%, θα 

μεταπέσει - με τις σημερινές οικονομικοτεχνικές παραδοχές -

στην κατηγορία των υπαιθρίως απολήψιμων. Αυτό, γιατί τα πιθανά 

αποθέματα στην προκειμένη περίπτωση αφορούν κοιτάσματα - ή 

προεκτάσεις κοιτασμάτων - που είναι "οριακά" ή και 

"απαγορευτικά" ακόμη για υπαίθρια εκμετάλλευση. 

Τα δυνατά αποθέυατα εκτιμώνται σε 2.300 εκατομ. τόνους. 

5. Σημαντική επαύξηση των απολήψιμων αποθεμάτων μπορεί να 

γίνει και με: 

(α) ελαχιστοποίηση των απωλειών εκμετάλλευσης αλλά και 

βελτιστοποίηση της ποσότητας του εξορυσσόμενου λιγνίτη 

με την εφαρμογή του γεωλογικού ελέγχου στα λιγνιτωρυχεία 

και 

(β) επεξεργασία των απορριπτόμενων "στείρων", τα οποία εμπε

ριέχουν το λιγνίτη των μη απολήψιμων λεπτών λιγνιτικών 

στρωμάτων. 
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Συμπερασματικά λοιπόν οι συνολικοί λιγνιτικοί μας πόροι 

υπολογίζονται σε 9.530 εκατομ. τόνους (1.600 εκατομ. ΤΙΠ) από 

τους οποίους τα υπαιθρίως απολήψιμα αποθέματα εκτιμώνται σε 

3.326 εκατομ. τόνους. Με βελτίωση της τεχνολογίας εξόρυξης, 

πέρασμα σε υπόγειες εκμεταλλεύσεις, ελαχιστοποίηση των 

απωλειών εκμετάλλευσης και επεξεργασία/εμπλουτισμό των 

"στείρων", τα οικονομικώς απολήψιμα αποθέματα μπορούν να 

φθάσουν τους 4.250-4.500 εκατομ. τόνους. Σ'αυτούς τους λιγνι-

τικούς πόρους θα πρέπει - για να έχουμε μια συνολική εικόνα 

του δυναμικού - να προστεθεί και το απόθεμα τύρφης και 

τυρφολιγνίτη του κοιτάσματος των Φιλίππων, που σύμφωνα με 

υπολογισμούς της ΔΕΗ αντιστοιχεί σε 1.500 εκατομ. τόνους 

λιγνίτη τύπου Πτολεμαϊδας. 

θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι τα παραπάνω αποθέματα 

έχουν βρεθεί σε βάθος μέχρι 500 μέτρων. Από το βάθος αυτό και 

κάτω η έρευνα δεν έχει προχωρήσει, ούτε και ενδείκνυται 

άλλωστε επί του παρόντος, αφού ακόμη δεν έχουμε περάσει σε 

υπόγεια εκμετάλλευση των γνωστών κοιτασμάτων που βρίσκονται σε 

μικρότερο βάθος. 

Στον Πίνακα 25 δίνεται η εξέλιξη των βεβαιωμένων 

λιγνιτικών αποθεμάτων και των αντίστοιχων απολήψιμων από το 

1977 μέχρι σήμερα. 

Παρατηρείται ότι με τις έρευνες που έγιναν στη ΙΟετία 

1977-1986 τα βεβαιωμένα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 2.171 εκατομ. 

τόνους (αύξηση πάνω από 60%), ενώ τα αντιστοιχούντα σ'αυτά 

υπαιθρίως απολήψιμα αυξήθηκαν κατά 1.126 εκατομ. τόνους 

(αύξηση 51%). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

Εξέλιξη αποθεμάτων λιγνίτη (Μ.Τ. χ ΙΟ
6
) 

Βεβαιωμένα 

Νέα Σύνολο 

Απολήψιμα 

Νέα Σύνολο 

1977 

725 
3.460 

1981 

1982 

1983 

1984 

1986 

263 

692 

172 

319 

4.185 

4.448 

5.140 

5.312 

5.631 

220 
2.200 

170 

492 

68 

176 

2.420 

2.590 

3.082 

3.150 

3.326 

Σύνολο 2.171 1.126 

Ππνή: Ι1ΊΜΕ. 

Στην 4ετία 1983-1986 τα βεβαιωμένα αποθέματα αυξήθηκαν 

κατά 1.183 εκατομ. τόνους (26,5%) και τα απολήψιμα κατά 736 

τόνους (28,5%)
6
. Ο στόχος που είχε τεθεί στο 5ετές Πρόγραμμα 

1983-1987 για αύξηση των αποθεμάτων κατά 20% υπερκαλύφθηκε 

6. Εχουν αψαιρεθεί οι ποσότητες που εξορυχθηκαν κατά την 

ίδια περίοδο. Χωρίς αυτή την αφαίρεση, οι ανακαλύψεις της 

περιόδου 1983-1986 είναι 1.378 εκατομ. τόνοι (αύξηση 31%) και 

874 εκατομ. τόνοι (αύξηση 34%) αντίστοιχα. 
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ήδη. Τα νέα αποθέματα αφορούν κυρίως τα μεγάλα κοιτάσματα της 

Δράμας και της Μαυροπηγής Πτολεμαϊδας, καθώς επίσης και 

επεκτάσεις κοιτασμάτων που η έρευνα τους είχε αρχίσει πριν από 

το 1983 (Προαστείου, Ανατολικού, Κομνηνών κ.ά.). 

3.3. Υδροδυναμι κό 

Το συνολικό θεωρητικό υδροδυναμικό της χώρας ανέρχεται 

σε 80.000 GWH το χρόνο. Το τεχνικοοικονομικά εκμεταλλεύσιμο 

είχε παλαιότερα εκτιμηθεί από τη ΔΕΗ σε 20.000 GWH (5.460 χιλ. 

ΤΙΠ). Η εκτίμηση αυτή δεν θεωρείται πλέον αξιόπιστη. 

Πρόσφατη εργασία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκ

τρικών Εργων της ΔΕΗ (ΔΑΥΕ) εκτιμά το οικονομικά αξιοποιήσιμο 

και εντάξιμο μέχρι το 2.000 δυναμικό σε 10.500 GWK. Σ'αυτό 

συμπεριλαμβάνεται το δυναμικό που έχει ήδη αξιοποιηθεί, ενώ 

δεν έχουν συνυπολογισθεί έργα αμφίβολης οικονομικότητας - με 

τα σημερινά οικονομικά κριτήρια - και μικρά υδροηλεκτρικά, 

κάτω των 10 MW. Με συνυπολογισμό των μικρών έργων και ενός 

αριθμού μεγάλων
 π ο υ

 πιστεύεται ότι στο μέλλον θα κριθούν 

αξιοποιήσιμα, το συνολικό οικονομικά εκμεταλλεύσιμο δυναμικό 

υπολογίζεται σήμερα σε 15.000 GWH. Σύμφωνα με την παραπάνω 

εργασία, τα έργα που έχουν κατασκευαστεί και ήδη ?νειτουργουν 

έχουν δυναμικό παραγωγής - με συνθήκες "μέσης" υδραυλικότητας 

και "άριστης" λειτουργίας - 4.500 GWH και αποτελούν το 30% του 

συνολικού δυναμικού. Απομένουν δηλαδή 10.500 GWH, από τις 

οποίες 6.000 GWH μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι το 2.000. 

Ομως τα μακροπρόθεσμα Προγράμματα της ΔΕΗ για τη 

βέλτιστη επιλογή και χρονική ένταξη των έργων παραγωγής της 

επιχείρησης δίνουν - τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια -
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λιγότερο αισιόδοξα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το ήδη 

αξιοποιημένο υδροηλεκτρικό δυναμικό υπολογίζεται - με συνθήκες 

"μέτριας" υδραυλικότητας και "συνήθους" (μη άριστης) 

λειτουργίας - σε 3.500 GWH και το πρόσθετο εντάξιμο δυναμικό 

μέχρι το 2001 σε 2.500 GWH, δηλαδή σύνολο 6.000 GWH. Μετά το 

2001 και μέχρι το 2010 κανένα υδροηλεκτρικό δεν προκρίνεται 

για ένταξη. 

Η εξαιρετικά απαισιόδοξη αυτή εικόνα για το 

υδροηλεκτρικό δυναμικό της χώρας, σε σύγκριση τόσο με 

παλαιότερες θέσεις της ΔΕΗ όσο και με την πρόσφατη εκτίμηση 

της ΔΑΥΕ, οψείλεται κατά μεγάλο μέρος στην εφαρμογή κριτηρίων 

και στη χρησιμοποίηση τιμών για καθοριστικές μεταβλητές της 

οικονομικότητας των έργων οι οποίες αδικούν σε μεγάΛο βαθμό τα 

υδροηλεκτρικά. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: 

α. Ολα τα έργα επιβαρύνονται με το σύνολο της δαπάνης για την 

κατασκευή τους, ενώ είναι γνωστό ότι τα περισσότερα κατα

σκευάζονται και λειτουργούν ως έργα πολλαπλού σκοπού - παρα

γωγή ενέργειας, παροχή νερού για άρδευση μεγάλων εκτάσεων, 

αντιπλημμυρική προστασία, ύδρευση κλπ. - και γ ι'αυτό θα πρέπει 

ένα μέρος της δαπάνης αυτής, που σε πολλές περιπτώσεις είναι 

μεγάλο ποσοστό του συνόλου, να μη βαρύνει τα υδροηλεκτρικά 

έργα αλλά τους φορείς που αποκομίζουν τα σχετικά οφέλη, 

β. Στη συγκριτική ανάλυση της οικονομικότητας υδροηλεκτρικών 

και άλλων εναλλακτικών σταθμών (λιγνιτικών, λιθα/θρακικών, 

πετρελαϊκών και αεροστρόβιλων), για τη δραχμοποίηση του 

συναλλαγματικού τμήματος της συνολικής δαπάνης (δαπάνη 

επένδυσης και λειτουργίας) χρησιμοποιείται η επίσημη ισοτιμία 

και όχι η πραγματική τιμή (κοινωνικό κόστος) του συναλ

λάγματος, που είναι σημαντικά υψηλότερη. Επειδή η συναλ-
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λαγματική συνιστώσα της συνολικής δαπάνης των εναλλακτικών 

σταθμών, και περισσότερο όσων λειτουργούν με εισαγόμενα 

καύσιμα, είναι πολύ μεγαλύτερη, η εφαρμογή χαμηλής τιμής 

συναλλάγματος αποβαίνει σε βάρος της πρόκρισης των υδροηλεκ

τρικών. 

γ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το επιτόκιο που καθορίζεται 

σε επίπεδο 10% για το σύνολο της επενδυτικής δαπάνης, ενώ 

είναι γνωστό ότι η πραγματική επιβάρυνση της ΔΕΗ για το 

δραχμικό τμήμα της δαπάνης των έργων είναι πολύ χαμηλότερη. 

Επειδή στα υδροηλεκτρικά έργα οι δαπάνες κεφαλαίου 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του κόστους παραγωγής και σε 

συνδυασμό με το ότι η δραχμική συνιστώσα της επενδυτικής τους 

δαπάνης είναι, σε σύγκριση με εναλλακτικούς σταθμούς, πολύ 

μεγαλύτερη, η εφαρμογή υψηλού επιτοκίου αποβαίνει επίσης σε 

βάρος της πρόκρισης των υδροηλεκτρικών. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση 

είναι ότι, με εφαρμογή σωστών οικονομικών κριτηρίων για τον 

προσδιορισμό της εκμεταλλευσιμότητας των υδροηλεκτρικών έργων 

και με συνεκτίμηση πρόσθετων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τα 

χαρακτηρίζουν, όπως ενεργειακή καθαρότητα, συμβολή στην 

περιφερειακή ανάπτυξη κλπ., το οικονομικά αξιοποιήσιμο υδρο

δυναμικό της χώρας μας είναι ασφαλώς σημαντικά μεγαλύτερο και 

συντομότερα εντάξιμο από αυτό που παρουσιάζουν τα τελευταία 

μακροπρόθεσμα Προγράμματα επενδύσεων της ΔΕΗ. 

3.4. Υδρογονάνθρακες 

Αναφέρθηκε ήδη ότι τα μόνα αξιοποιήσιμα κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων, που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στη χώρα 
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μας, είναι το κοίτασμα αργού πετρελαίου στον ΠΡΙΝΟ και το 

κοίτασμα φυσικού αερίου στη ΝΟΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ. Το μεγαλύτερο τμήμα 

των κοιτασμάτων αυτών έχει αντληθεί - συνολική παραγωγή 1981-

1986: 6.827 ΤΙΠ χ ΙΟ
3
. Τα αποθέματα που απομένουν υπολο

γίζονται σε 4.540 ΤΙΠ χ ΙΟ
3
 - αισιόδοξη εκτίμηση - και 

προβλέπεται να αντληθούν τα επόμενα 4-5 χρόνια, όπως δείχνει ο 

παρακάτω Πίνακας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Προβλεπόμενη παραγωγή ΠΡΙΝΟΥ και Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (ΤΙΠ χ ΙΟ
3
) 

Φυσικό 
Αργό αέριο Σύνολο 

90 1.220 

90 1.110 

90 850 

90 730 

90 630 

Σύνολο 4.090 450 4.540' 

Ππνή; ΔΕΠ. 

Εχει ακόμη ανακαλυφθεί από τη ΔΕΠ κοίτασμα πετρελαίου/ 

φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή του Κατάκωλου Ηλείας, που 

όμως είναι μικρού μεγέθους και γι'αυτό αλλά και για άλλους 

λόγους δεν θεωρείται, προς το παρόν τουλάχιστον, αξιοποιήσιμο. 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1.130 

1.020 

760 

640 

540 
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3.5. Ραδιενεργά μεταλλεύματα 

Τα ραδιενεργά μεταλλεύματα που ενδιαφέρουν από 

ενεργειακή σκοπιά είναι κατά βάση τα μεταλλεύματα ουρανίου. Με 

την πολιτική που έχει αποφασιστεί για τη μη εγκατάσταση 

πυρηνικών σταθμών στη χώρα μας, το ουράνιο που υπάρχει δεν 

προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ενεργειακών μας 

αναγκών, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον. Δεν παύει όμως να 

αποτελεί ενεργειακή πρώτη ύλη με υψηλή συναλλαγματική αξία και 

μεγάλη στρατηγική σημασία. Η έρευνα για την ανακάλυψη του 

είναι γι'αυτό απαραίτητη. Η πολιτεία πρέπει να γνωρίζει με 

κάθε δυνατή λεπτομέρεια το δυναμικό της χώρας σε ουράνιο, όπως 

συμβαίνει και με τους άλλους ενεργειακούς πόρους. 

Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση των ερευνών προχωρημένου 

σταδίου - άρχισαν ουσιαστικά το 1979 - κάποια κοιτάσματα καθώς 

και συγκεντρώσεις ουρανίου διαφόρων τύπων έχουν ήδη 

εντοπιστεί. Τα επαρκώς βεβαιωμένο υυμβατικά
7
 αποθέματα έχουν 

βρεθεί στο Παρανέστι της Δράμας και ανέρχονται σε 400 τόνους 

ουρανίου μετάλλου (U), από τους οποίους οι 356 τόνοι (3,16 

εκατομ. ΤΙΠ)
8
 είναι απολήψιμοι με κόστος 60 $/kg U. Τα πιθανά 

7. Συμβατικά θεωρούνται τα κοιτάσματα/αποθέματα που μπορούν 

να αξιοποιηθούν με τα σημερινά τεχνικά και οικονομικά δεδο

μένα. 

8. Η μετατροπή γίνεται με τη σχέση ισοδυναμίας ουρανίου-

πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 1 τόνος φυσικού 

ουρανίου = 8.880 ΤΙΠ = 40 GWH περίπου. 
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και δυνατά αποθέματα υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 

6.000 τόνων (53 εκατομ. ΤΙΠ), με κόστος εξόρυξης μέχρι 130 

$/kg U. 

Εκτός όμως από τα συμβατικά αποθέματα έχουν εντοπιστεί 

και σι/γκεντρώσεις ουρανίου σε μη συμβατικά κοιτάσματα, όπως σε 

λιγνίτες και ανθρακομιγείς αργίλους της λεκάνης των Σερρών και 

στα φωσφορικά κοιτάσματα της Ηπείρου. Τα αποθέματα αυττϊς της 

κατηγορίας, που δεν θεωρούνται απολήψιμα σήμερα αλλά ενδε

χομένως θα καταστούν στο μέλλον, ανέρχονται σε 4.500 τόνους 

(40 εκατομ. ΤΙΠ). 

3.6. Βαθμός επάρκειας των εγχώριων ενεργειακών πόρων 

για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια 

Ο βαθμός επάρκειας που επιχειρείται να εκτιμηθεί στην 

παράγραφο αυτή ορίζεται ως η χρονική διάρκεια των εγχώριων 

ηλεκτρενεργειακών πόρων, δηλαδή για πόσα χρόνια επαρκούν για 

να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Η εκτίμηση θεωρήθηκε αναγκαία, γιατί αναμφισβήτητα 

αποτελεί το βασικότερο στοιχείο στη χάραξη ορθής στρατηγικής 

για την ανάπτυξη του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι εγχώριοι πόροι που εξετάζονται είναι ο λιγνίτης, η 

τύρφη και το υδροδυναμικό. Η εκτίμηση της χρονικής διάρκειας 

αφορά βέβαια μόνο τους εξαντλήσιμους πόρους, δηλαδή το λιγνίτη 

και την τύρφη, και όχι το υδροδυναμικό που είναι ανανεώσιμη 

μορφή. Το ήδη αξιοποιημένο και μελλοντικά εκμεταλλεύσιμο 

υδροδυναμικό καλύπτει τμήμα των συνολικών - σημερινών και 

προβλεπόμενων - αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια και ασφαλώς 

συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της διάρκειας του λιγνίτη και 
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της τύρφης. 

Ος συνολικές ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται 

οι ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν από τους παραπάνω πόρους, 

δηλαδή οι ανάγκες του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας ή 

ακριβέστερα οι ανάγκες που καλύπτονται από το Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα (ΔΣ) της ΔΕΗ. Στους πόρους δεν συνυπολογίζονται οι 

ήπιες μορφές ενέργειας - με εξαίρεση τα μικρά υδροηλεκτρικά -, 

γιατί η συμβολή τους στην κάλυψη των αναγκών της ηπειρωτικής 

χώρας για ηλεκτρική ενέργεια είναι, και προβλέπεται και στο 

μέλλον, πολύ μικρή. 

Το πρόβλημα της χρονικής διάρκειας των εγχώριων στερεών 

καυσίμων (λιγνίτη και τύρφης) μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

Αν R είναι το σύνολο των οικονομικά εκμεταλλεύσιμων 

αποθεμάτων στερεών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή 

- σημερινών και προβλεπόμενων -, 

e ο συντελεστής μετατροπής του R σε ηλεκτρική 

ενέργεια, 

Τ»e οι συνολικές ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια στο 

ΔΣ της ΔΕΗ το 1986, 

r ο προβλεπόμενος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

του Τ, 

Ht η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας το έτος t 

και 

g η διάρκεια ζωής (έτη) των σταθμών στερεών 

καυσίμων, 

για πόσο χρονικό διάστημα (έτη) από σήμερα μπορεί το σύνολο 

των ηλεκτρενεργειακών αναγκών να καλύπτεται από εγχώριους 

πόρους, με τον περιορισμό ότι στο τέλος αυτού του διαστήματος 

θα έχει περισσέψει ποσότητα στερεών καυσίμων επαρκής για να 

116 



επιτρέψει τη λειτουργία των αντίστοιχων σταθμών ηλεκτροπαρα

γωγής μέχρι να παροπλισθούν φυσιολογικά (να συμπληρώσουν όλοι 

g διάρκεια ζωής). 

Η μαθηματική έκφραση του προβλήματος δίνεται από την 

εξίσωση: 

ϊ Ι 1 
T u Σ (1 + r)

1
 - Σ Ht + - g { Τι« (1+r)

1
 - Η

1
 1 * cE 

t=l t=l 2 

όπου k είναι η διάρκεια των αποθεμάτων στερεών καυσίμων. 

Τα δεδομένα και οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για 

την επίλυση του προβλήματος είναι: 

R = 3.326 εκατομ. τόνοι: το 59,1% των βεβαιωμένων 

αποθεμάτων λιγνίτη στο τέλος 1986. 

e = 0,4926: συντελεστής μετατροπής λιγνίτη σε 

ηλεκτρική ενέργεια (χιλ. GWH). 

Ο συντελεστής αυτός είναι το αντίστροφο της 

ειδικής κατανάλωσης λιγνίτη στο σύνολο της 

λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής - συμπεριλαμβάνεται 

και η αυτοκατανάλωση σταθμών - που το 1985/1986 

ήταν 2,03. 

Tee 28 χιλ. GWH: συνολική διάθεση HE στη χώρα μείον 

οι ανάγκες των νίριών. 

r • 0,035. 

Ηα = 5 χιλ. GWH: μέση ετήσια παραγωγή στην περίοδο 

1987-2000. 
Ht 

HB = 6 χιλ. GWH: ετήσια παραγωγή μετά το 2000. 

g = 2 5 χρόνια: διάρκεια ζωής σταθμών, όπως υπολο

γίζεται από τη ΔΕΗ. 
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Εισάγοντας τις παραπάνω τιμές στην εξίσωση έχουμε: 

k 25 
28 Σ 1,035* - [14 Χ 5 + Ik - 14) Χ 6} + - (28 Χ 1,035» - 6) = 0,4926 Χ 3326 

t=l 2 

και, αναπτύσσοντας τα αθροίσματα και απλοποιώντας, η εξίσωση 

γ ί ν ε τ α ι : 

1178 Χ l,035
k
 - 6k - 2527 = 0 

Η λύση της εξίσωσης μας δίνει k = 24, που σημαίνει ότι 

ο λιγνίτης επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των ηλεκτρενεργειακών 

αναγκών του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας οι οποίες δεν 

καλύπτονται από το υδροδυναμικό, μέχρι το 2010. Σημειώνεται 

ότι η υπόθεση που έχει γίνει για την κατανάλωση λιγνίτη μετά 

το 2010 είναι ότι θα μειώνεται κάθε χρόνο κατά το 1/25 εκείνης 

του 2010, σε αντιστοιχία με τη μείωση του δυναμικού των 

λιγνιτικών σταθμών, που θα συμπληρώνουν το όριο ηλικίας των 25 

ετών και θα τίθενται εκτός λειτουργίας. Αυτό κανονικά 

προϋποθέτει γραμμική αύξηση του δυναμικού λιγνιτικής παραγωγής 

για την 25ετία μέχρι το 2010 και k > 25, αλλά η διαφορά που 

προκύπτει δεν είναι σημαντική. Εξάλλου η επάρκεια των 24 ετών 

είναι αποτέλεσμα αρκετά συντηρητικών τιμών οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν για τις βασικές μεταβλητές του συστήματος 

και, ακόμη, έχει θεωρηθεί ότι οι εγχώριοι πόροι καλύπτουν 

πλήρως το σύνολο των αναγκών από την αρχή του 1987, ενώ στα 

πρώτα χρόνια της περιόδου ένα τμήμα τους αναπόφευκτα θα 

καλυφθεί από εισαγόμενη ενέργεια. Η ποσότητα λιγνίτη η οποία 

δεν θα καταναλωθεί στην αρχή της περιόδου υπερκαλύπτει τη 

διαφορά που πρόκυπτε από τις παραπάνω αποκλίσεις. Ακόμη 

πρέπει να σημειωθεί ότι για την εξέλιξη της υδροηλεκτρικής 

παραγωγής έχουν χρησιμοποιηθεί οι μάλλον συντηρητικές 
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εκτιμήσεις της ΔΕΗ (βλ. σ. 110). 

Οι βασικές μεταβλητές προσδιορισμού της επάρκειας των 

εγχώριων ηλεκτρενεργειακών πόρων είναι το μέγεθος των αποθε

μάτων στερεών καυσίμων και ο ρυθμός εξέλιξης των αναγκών για 

ηλεκτρική ενέργεια. Πληρέστερη εικόνα του βαθμού επάρκειας 

δίνεται από την ανάλυση της ευαισθησίας του k σε μεταβολές των 

τιμών των μεταβλητών. Μια πρώτη χονδρική ανάλυση έδωσε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

Τιμές k για διάφορους συνδυασμούς τιμών R και r 

Ε 3.326 εκατομ. τόνοι 3.660 εκατομ. τόνοι 3.942 εκατομ. τόνοι 

r (5.631X0,591) (5.631X0,65) (5.631X0,70) 

0,030 26 28 30 

0,035 24 26 27 

0,040 11 24 25 

Σημειώνεται τέλος ότι οι τιμές R που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανάλυση ευαισθησίας του k αντιστοιχούν σε ρεαλιστικές 

εναλλακτικές υποθέσεις εξέλιξης των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτών, 

ενώ πουθενά στην ανάλυση δεν έχει συνυπολογισθεί η τύρφη των 

Φιλίππων. 
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 

4.1. Γενικές αρχές τιμολόγησης 

Είναι γενικά γνωστό ότι η πολιτική τιμών των διαφόρων 

μορφών ενέργειας έχει σημαντικές ' επιπτώσεις σε διάφορες 

πλευρές της οικονομίας και επηρεάζει τη διαμόρφωση πολλών 

οικονομικών μεγεθών. Ανάμεσα σε άλλα θα μπορούσε να αναφέρει 

κανείς την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, την κατανομή του 

εισοδήματος, τα έσοδα του Δημοσίου, το ισοζύγιο πληρωμών, την 

οικονομική ευρωστία των αντίστοιχων δημόσιων επιχειρήσεων, 

καθώς και την ανάπτυξη των εγχώριων ενεργειακών πόρων. 

Συγκεκριμένες επιδιώξεις σε σχέση με κάποια από τα παραπάνω 

μεγέθη μπορούν να αποτελέσουν στόχους της τιμολογιακής 

πολιτικής, είναι όμως γνωστό ότι πολλαπλοί στόχοι είναι συχνά 

αλληλοσυγκρουόμενοι. Στόχοι που αποβλέπουν π.χ. στην αύξηση 

των εσόδων μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην κατανομή 

του εισοδήματος, ή στόχοι που αποβλέπουν στη βελτίωση της 

κατανομής του εισοδήματος συνεπάγονται συχνά αναποτελεσματική 

κατανομή των πόρων. 

Στην οικονομική θεωρία η αναζήτηση της βέλτιστης 

πολιτικής τιμών για οποιαδήποτε δημόσια επιχείρηση στηρίζεται 

στην αρχή της μεγιστοποίησης της κοινωνικής ευημερίας, δηλαδή 

της διαφοράς σ/άμεσα στο κοινωνικό όφελος και το κοινωνικό 

κόστος. Σε πρακτικούς όρους το πρόβλημα συνίσταται στη 

μεγιστοποίηση του αθροίσματος του πλεονάσματος της παραγωγής 

και του πλεονάσματος των καταναλωτών. Αποτέλεσμα αυτής της 

μεγιστοποίησης είναι ο κανόνας ότι οι τιμές των προϊόντων των 

δημόσιων επιχειρήσεων πρέπει να εξισώνονται με το κοινωνικό 
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οριακό κόστος παράγωγης τους, δηλαδή με την αξία των πόρων που 

ενσωματώνει η οριακή μονάδα παραγωγής. Αυτή η τιμολογιακή 

πολιτική ικανοποιεί πλήρως το στόχο της οικονομικής αποτε

λεσματικότητας στην κατανομή των πόρων. Ενδεχόμενη επιδότηση 

της τελικής τιμής οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης, με 

αποτέλεσμα το επιπλέον κοινωνικό όφελος να είναι μικρότερο από 

το κόστος των πόρων που δεσμεύονται, ενώ επιβολή φορολογίας 

στην τελική τιμή οδηγεί σε παραγωγή μικρότερη εκείνης που θα 

εξίσωνε το οριακό κοινωνικό όφελος με το οριακό κόστος. 

Η κατάσταση όπου όλα τα προϊόντα τιμολογούνται με βάση 

το οριακό τους κόστος χαρακτηρίζεται ως πρώτη βέλτιστη 

τιμολόγηση. Στον πραγματικό κόσμο όμως αναφερόμαστε πολύ συχνά 

σε πολιτικές τιμών που σχετίζονται με δεύτερες βέλτιστες 

επιλογές. Κανόνες που πηγάζουν από δεύτερες βέλτιστες λύσεις 

έχουν εφαρμογή σε δύο περιπτώσεις: 

(α) Οταν υπάρχουν, ατέλειες στην αγορά, όπως μονοπώλια, 

εξωτερικές οικονομίες κλπ., ή όταν εφαρμόζεται διακριτική 

φορολόγηση με αποτέλεσμα οι τιμές διαφόρων προϊόντων να 

απέχουν από το οριακό τους κόστος. 

(β) Οταν η συγκεκριμένη επιχείρηση πρέπει να πετύχει και 

άλλους - εκτός της οικονομικής αποτελεσματικότητας -

στόχους, π.χ. ταμιακούς ή αναδιανεμητικούς. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι δεύτεροι βέλτιστοι κανόνες 

προσδιορίζουν πώς πρέπει να μεταβληθούν οι τιμές, για να 

επιτευχθούν οι πρόσθετοι στόχοι και ταυτόχρονα να ελαχι

στοποιηθεί η επίδραση στη βέλτιστη κατανομή των πόρων. Σε κάθε 

περίπτωση, το οριακό κόστος είναι σημαντικό σημείο εκκίνησης 

και αναφοράς. 

Η εφαρμογή των παραπάνω κανόνων στον προσδιορισμό ενός 
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συστήματος τιμών
 γ ι α τ ι ς

 τελικές μορφές ενέργειας εμφανίζει 

στην πράξη ποικίλες δυσκολίες. Οπως είναι γνωστό, το οριακό 

κόστος είναι έννοια πολυδιάστατη, και το φαινόμενο αυτό είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στον ενεργειακό τομέα. Το κόστος 

μεταβάλλεται ανάλογα με την περίοδο στην οποία μετριέται 

(βραχυχρόνια ή μακροχρόνια), την εποχή, ακόμη και την ώρα. 

Διαψορίζεται ανάλογα με το είδος της ζήτησης (αν είναι διαρκής 

ή παροδική) και ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά στην οποία 

απευθύνεται το προϊόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετω

πίζονται επίσης προβλήματα μέτρησης του κόστους, καθώς και 

προβλήματα εφαρμογής που πηγάζουν κυρίως από την πολυπλοκότητα 

ορισμένων τιμολογίων οριακού κόστους. Το τελευταίο αυτό 

φαινόμενο είναι πολύ συχνό στην περίπτωση του ηλεκτρισμού και 

σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό παραμέτρων που προσδιορίζουν 

το κόστος, ιδίως στις σύγχρονες επιχειρήσεις ενέργειας που 

λειτουργούν με μεικτά συστήματα παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη 

και την * ανάγκη ενός συστήματος τιμολόγησης που να χαρακτη

ρίζεται από απλή και κατανοητή δομή, χωρίς να αλλοιώνεται ο 

ρυθμιστικός του ρόλος, το πρόβλημα μετατοπίζεται συχνά στην 

αναζήτηση της καλύτερης συσχέτισης της τιμής με το οριακό 

κόστος παρά στην ακριβή εξίσωση τους. 

Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, το θέμα των 

ενεργειακών τιμών απασχολεί έντονα όλες σχεδόν τις χώρες. 0 

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ύστερα από μελέτη του θέματος, 

προτείνει τις παρακάτω βασικές αρχές ενεργειακής τιμολογιακής 

πολιτικής: 

- Για να παίρνονται ορθολογικές αποφάσεις από τα εκατομμύρια 

καταναλωτών - που η συνισταμένη τους προσδιορίζει το υωος 

και τη διάρθρωση της ενεργειακής κατανάλωσης -, πρέπει όλες 
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οι μεταβολές στο κόστος της ενέργειας να περνάνε χωρίς 

καθυστέρηση στον τελικό καταναλωτή. 

- Οι μορφές ενέργειας για τις οποίες υπάρχει διαμορφωμένη 

"διεθνής αγορά" (π.χ. πετρέλαιο, λιθάνθρακας, φυσικό αέριο) 

πρέπει να τιμολογούνται με βάση τις τιμές αυτής της αγοράς. 

- Οι μορφές ενέργειας για τις οποίες δεν υπάρχει "διεθνής 

αγορά" (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια) πρέπει να τιμολογούνται με 

βάση το μακροχρόνιο κόστος αντικατάστασης τους. 

- Πρέπει να αποφεύγονται οι επιδοτήσεις των τιμών ενέργειας, 

εφόσον αντιστρατεύονται την πολιτική εξοικονόμησης, την 

αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και την 

υποκατάσταση πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμικές 

χρήσεις. 

- Τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να εξασφαλίζουν 

προσόδους στις επιχειρήσεις ηλεκτροπαραγωγής που να επιτρέ

πουν την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών τους Προγραμμάτων. 

- Η δημοσιονομική πολιτική στα καύσιμα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη κυρίως τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής και 

λιγότερο την εξασφάλιση προσόδων για το Δημόσιο. 

- Οι ενεργειακές τιμές πρέπει να έχουν επαρκή "διαφάνεια", 

ώστε να είναι δυνατόν να παίρνονται αποφάσεις που συμφέρουν 

τον καταναλωτή και την εθνική οικονομία. 

Το πρόβλημα της τιμολόγησης της ενέργειας στη χώρα μας 

έχει τρεις κύριες διαστάσεις: 

(1) Τον προσδιορισμό των τιμών των εισαγόμενων τελικών μορφών 

ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν σήμερα τα υγρά 

καύσιμα και ο λιθάνθρακας. 

(2) Τον προσδιορισμό των τιμών των εγχώριων εξαντλήσιμων 

ενεργειακών πόρων και συγκεκριμένα του λιγνίτη. 
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(3) Τον προσδιορισμό των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά το 

σημερινό τιμολογιακό καθεστώς των προϊόντων πετρελαίου και της 

ηλεκτρικής ενέργειας και συγκρίνεται με την πρακτική τιμών 

διαφόρων χωρών της ΕΟΚ, με σκοπό να εξαχθούν ορισμένα βασικά 

συμπεράσματα για τα κύρια προβλήματα και να γίνουν προτάσεις 

για πιο αποτελεσματική τιμολόγηση. Λόγω έλλειψης επαρκών 

στοιχείων, το θέμα της τιμολόγησης του λιγνίτη εξετάζεται μόνο 

από θεωρητική σκοπιά, ενώ για τον ίδιο λόγο δεν καλύπτεται 

καθόλου η τιμολόγηση του λιθάνθρακα. 

4.2. Τιμολόγηση της ενέργειας στην Ελλάδα και διεθνής 

πρακτική 

4.2.1. Προϊόντα πετρελαίου 

Η διεθνής τιμή του αργού- αποτελεί το κύριο στοιχείο 

κόστους των προϊόντων πετρελαίου. Το γενικό επίπεδο των τιμών 

τους στις διεθνείς συναλλαγές διαμορφώνεται πράγματι στη βάση 

της διεθνούς τιμής του αργού, όμως οι διεθνείς τιμές των 

επιμέρους προϊόντων, και κυρίως των βασικών που είναι η 

βενζίνη, το ντήζελ και το μαζούτ, διαφέρουν μεταξύ τους 

σημαντικά και συστηματικά. 0 Πίνακας 27 δίνει μία αρκετά καλή 

εικόνα αυτών των διαφορών. 

Παρά το ότι οι αγορές SPOT, ως ευκαιριακές αγορές, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών σε σύγκριση με την 

παγκόσμια αγορά, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι οι 

διαφορές μεταξύ των διεθνών τιμών των επιμέρους προϊόντων 

είναι διαχρονικά και μεγάλες και συστηματικές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Τιμές και δείκτες τιμών αργού και npoïovTav (SPOT Rotterdam] 

ί/Μ.Τ. Δείκτες (αργό = 100) 

Αργό
1
 Βενζίνη

1
 . Ντήζελ . Μαζούτ' Βενζίνη . Ντήζελ . Μαζούτ 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

264,7 

251,1 

233,1 

220,9 

206,2 

202,3 

369,8 

371,1 

341,1 

298,1 

268,1 

272,9 

306,0 

298,5 

283,7 

248,0 

238,0 

240,7 

169,8 

183,5 

164,5 

163,6 

178,5 

151,5 

140 

148 

146 

135 

130 

135 

116 

119 

122 

112 

115 

119 

64 

73 

71 

74 

87 

75 

Ππνπ: ΙΕΑ Energy Prices and Tazes, second quarter 1987. 

1. Arabian Light. 

2. Premium. 

3. Περιεκτικότητα σε θείο 31. 

Στην περίοδο 1980-1985, με τιμή οργού = 100, η τιμή της 

βενζίνης κινήθηκε μεταξύ 130 και 148, η τιμή του ντήζελ μεταξύ 

112 και 122 και η τιμή του μαζούτ μεταξύ 64 και 87, ενώ οι 

μικρότερες διαφορές σημειώθηκαν το 1984, με δείκτες 130, 115 

και 87 αντίστοιχα. 

Οι συστηματικά διαφορετικές μεταξύ τους διεθνείς τιμές 

των επιμέρους προϊόντων πετρελαίου δεν ερμηνεύονται βέβαια από 

αντίστοιχες διαφορές στο κόστος παραγωγής τους. Είναι απλώς 

αποτέλεσμα των νόμων της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης για 
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το καθένα από τα προϊόντα αυτά και η μεταξύ τους σχέση 

βραχυπρόθεσμα δεν μεταβάλλεται σε σημαντικό βαθμό.
9 

Ο κανόνας αποτελεσματικής τιμολόγησης που προκύπτει από 

τα παραπάνω δεδομένα είναι ότι το γενικό επίπεδο των τιμών (η 

μέση σταθμισμένη τιμή) των προϊόντων πετρελαίου πρέπει να 

αντανακλά τη διεθνή τιμή του αργού και οι τιμές των επιμέρους 

βασικών προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης, του ντήζελ και του 

μαζούτ, πρέπει να αντανακλούν επίσης τις αντίστοιχες διεθνείς 

τιμές τους, που όπως είδαμε βρίσκονται σε κάποια σχετικά 

σταθερή σχέση προς την τιμή του αργού. 

Στην πράξη ο κανόνας αυτός σπάνια ακολουθείται. Τόσο το 

επίπεδο των τελικών τιμών των προϊόντων πετρελαίου όσο και οι 

επιμέρους τελικές τους τιμές παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από 

χώρα σε χώρα. Βασική αιτία των διαφορών αυτών είναι η διαφο

ρετική φορολογική μεταχείριση των προϊόντων πετρελαίου στο 

σύνολο τους και για το καθένα ξεχωριστά. 

Μικρό τμήμα των διαφορών - που δεν συνιστά απόκλιση από 

τον κανόνα της αποτελεσματικής τιμολόγησης/ γιατί αντιπροσω

πεύει πραγματικά στοιχεία κόστους - ερμηνεύεται από άλλες 

αιτίες, όπως διαφορές στις τιμές αργού και προϊόντων τις 

οποίες εξασφαλίζουν οι επιμέρους χώρες στη διεθνή αγορά, 

9. Είναι γνωστό ότι το κόστος διύλισης του αργού είναι 

αφενός πολύ μικρό σε σχέση με την αξία του αργού (3-6% αυτο-

κατανάλωση και 5-10 $/Μ.Τ.διϋλιστρο) και αφετέρου πρακτικά 

αδύνατο να επιμεριστεί ανισομερώς στα επιμέρους προϊόντα. 

Πρόσθετη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι η διεθνής τιμή του 

μαζούτ ήταν πάντοτε χαμηλότερη από την τιμή του αργού. 
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διαφορές στο κόστος μεταφοράς, στο κόστος διύλισης, στα 

περιθώρια εμπορίας κλπ. Από σύντομη ανασκόπηση των σχετικών 

στοιχείων για χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το τμήμα αυτό των 

διαφορών δεν φαίνεται να ξεπερνά το 10% της διεθνούς τιμής του 

αργού. 

Στους Πίνακες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να 

απεικονισθεί ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμών των βασικών 

προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα, σε σύγκριση και με άλλες 

χώρες της EQK. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

Δείκτες τιμών ειααγωγής αργού και μέσ«ν λιανικών τιμών προϊόντ«ν 

πετρελαίου (σε εγχώριο νόμισμα και τρέχουσες τιμές) 

Ελλάδα Ιταλία Γερμανία Βέλγιο Δανία Μ. Βρετανία 

Α1 Π2 Α Π Α Π Α Π Α Π Α Π 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

100 

149 

170 

195 

243 

285 

12 

100 

117 

127 

151 

175 

212 

240 

100 

150 

164 

164 

Ί84 

191 

39 

100 

125 

150 

171 

188 

201 

-

100 

136 

134 

125 

135 

134 

26 

100 

119 

119 

115 

118 

122 

83 

100 

144 

174 

173 

189 

185 

40 

100 

122 

141 

143 

147 

155 

100 

100 

136 

147 

145 

158 

157 

33 

100 

123 

138 

137 

141 

144 

-

100 

130 

143 

147 

161 

161 

38 

100 

119 

128 

137 

142 

151 

131 

Ππνπ: ΙΕΑ Energy Prices and Taxes, second quarter 1987. 

1. A = Αργό. 
2. Π = Προϊόντα πετρελαίου. 
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Η επισκόπηση των στοιχείων του Πίνακα 28, και κυρίως η 

σύγκριση της εξέλιξης των δεικτών τιμών του αργού και των 

προϊόντων πετρελαίου για τις επιμέρους χώρες, οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι η έκταση και η ταχύτητα προσαρμογής των τελικών 

τιμών των προϊόντων πετρελαίου στις μεταβολές των τιμών του 

αργού διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Από τις χώρες του 

Πίνακα, ακριβέστερη και ταχύτερη προσαρμογή στην περίοδο 

1980-1985 παρουσιάζουν κατά σειρά οι Ιταλία, Δανία, Μ. 

Βρετανία και Γερμανία. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα όπου ο 

δείκτης τιμών των προϊόντων πετρελαίου ξεπερνά, στην περίοδο 

1983-1985.. το δείκτη τιμών του αργού. Στο Βέλγιο και ακόμη 

περισσότερο στην Ελλάδα, η προσαρμογή των τιμών υπολείπεται 

σημαντικά σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Στη ραγδαία πτώση 

της τιμής του αργού το 1986, ο βαθμός προσαρμογής των τελικών 

τιμών είναι γενικά πολύ χαμηλός. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 

η Ελλάδα είναι η μόνη από τις χώρες του Πίνακα όπου, παρά τη 

μείωση του δείκτη τιμής του αργού, ο δείκτης τιμών των 

προϊόντων πετρελαίου σημείωσε αύξηση. 

Οι διαφορές του βαθμού προσαρμογής των τελικών τιμών 

στις μεταβολές των τιμών του αργού ανάμεσα στις διάφορες χώρες 

οφείλονται τόσο στο σύστημα προσδιορισμού και ελέγχου των 

τιμών πριν από το φόρο όσο και στο σύστημα φορολόγησης. Το 

τελευταίο εξετάζεται λεπτομερέστερα πιο κάτω. 

Σχετικά με το σύστημα προσδιορισμού και ελέγχου των 

τιμών είναι χρήσιμες εδώ ορισμένες παρατηρήσεις. Σχεδόν σε 

όλες τις χώρες της ΒΟΚ το κράτος παρακολουθεί στενά τις τιμές 

των τελικών μορφών ενέργειας. Η παρακολούθηση αυτή παίρνει 

διάφορες μορφές. Σε μία κατηγορία χωρών (Γερμανία, Λουξεμ

βούργο, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) οι τιμές καθορίζονται 
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βασικά από την αγορά/ ενώ το κράτος ελέγχει απλώς τη σχέση 

τιμών και κόστους. Σε μία δεύτερη κατηγορία (Βέλγιο, Δανία, 

Ιρλανδία, Ιταλία) το κράτος επεμβαίνει δραστικότερα στον 

προσδιορισμό των τιμών μέσω διαφόρων δημόσιων φορέων ή 

επιτροπών, τιμών.- 0 προσδιορισμός γίνεται συνήθως στη βάση 

κάποιας φόρμουλας με την οποία υπεισέρχονται στοιχεία κόστους 

και ενδεχόμενοι άλλοι παράγοντες. Τέλος, σε μια τρίτη κατη

γορία (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) οι τιμές προσδιορίζονται 

ουσιαστικά από το κράτος, συχνά με υπουργικές αποφάσεις. 

Οι Πίνακες 29, 30, 31 και 32 παρουσιάζουν συγκριτικά 

την επίδραση του φορολογικού συστήματος, όπως αυτό 

απεικονίζεται από τα ποσοστά φόρων - που καταγράφονται για 

κάθε χώρα - στις τελικές τιμές των προϊόντων πετρελαίου. 

Μια πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τους Πίνακες 

αυτούς, σε συνδυασμό και με τον Πίνακα 27 που δίνει στοιχεία 

διεθνών τιμών για τα προϊόντα πετρελαίου, είναι ότι σε πολλές 

χώρες οι τιμές προ φόρων δεν εκφράζουν τις διεθνείς τιμές των 

προϊόντων αλλά είναι σημαντικά υψηλότερες ή χαμηλότερες, 

δηλαδή περιλαμβάνουν συγκαλυμμένους πρόσθετους φόρους ή 

επιδοτήσεις αντίστοιχα. 

Τέτοιες χώρες, με συστηματικές αποκλίσεις για όλα 

σχεδόν τα προϊόντα στη μία ή την άλλη κατεύθυνση, είναι η 

Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Ωστόσο σημαντικές 

αποκλίσεις στις τιμές ορισμένων προϊόντων εμφανίζουν και 

αρκετές από τις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι 

σε χώρες σαν την Ελλάδα, που έχουν μεγάλη στενότητα 

συναλλάγματος, η τιμή προ φόρου είναι σωστό να περιλαμβάνει 

και κάποιο στοιχείο που αντιπροσωπεύει αυτή τη στενότητα. 
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Επειδή, όπως διαπιστώνεται, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 

οι τιμές προ φόρου δεν είναι πράγματι αυτό που υποδηλώνουν, 

κάθε παραπέρα σχολιασμός τους ή ανάλυση των αναγραφομένων 

ποσοστών φόρου δεν μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Περνάμε γ ι'αυτό στην εξέταση του επιπέδου και της εξέλιξης των 

τελικών τιμών για τις διάφορες χώρες. 

Σχετικά με τη βενζίνη καταρχήν, παρατηρείται ότι οι 

αποκλίσεις των τιμών μεταξύ χωρών παρουσιάζονται διαχρονικά 

αυξημένες. Το 1982 η διαφορά μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης 

τιμής ήταν 27% επί της ελάχιστης, το 1984 έγινε 41% και το 

1986 έφθασε στο 64%. Χώρες με συγκριτικά πολύ υψηλές τιμές σε 

ολόκληρη την περίοδο είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία και η 

Πορτογαλία και με πολύ χαμηλές η Γερμανία, η Μ. Βρετανία και η 

Ελλάδα. 

Οι τεράστιες - μεταξύ χωρών - αποκλίσεις των τελικών 

τιμών του ντήζελ μεταφορών δείχνουν πολύ καθαρά τις διαφορές 

στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι επιμέρους χώρες 

της ECK για το καύσιμο αυτό. Οι αποκλίσεις αυτές το 1982 ήταν 

80%, ενώ το 1984 και το 1986 ήταν 103% και 105 αντίστοιχα. Η 

Ελλάδα παρουσιάζει συστηματικά τις χαμηλότερες τιμές ντήζελ 

από όλες τις χώρες - μόνο το 1986 η Δανία είχε ακόμη φθηνότερο 

ντήζελ -, πράγμα που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της γνωστής 

πολιτικής επιδότησης του κλάδου των μεταφορών. Ακολουθούν η 

Δανία, η Ολλανδία και η Ιταλία, ενώ τις υψηλότερες τιμές 

παρουσιάζουν η Ιρλανδία, η Μ. Βρετανία και η Γαλλία. 

Οι τιμές του ντήζελ θέρμανσης παρουσιάζουν επίσης 

μεγάλες και κυρίως έντονα αυξανόμενες διαφορές, πράγμα που 

σημαίνει ότι η τιμολογιακή πολιτική των επιμέρους χωρών 

διαφοροποιείται διαρκώς περισσότερο. Το ύψος των αποκλίσεων 
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για τα έτη 1982 και 1984 ήταν 51% και 65%. Το 1986 έφθασε στο 

138%. Η Ελλάδα παρουσίασε και εδώ το 1982 και το 1984 τις 

χαμηλότερες τιμές, αλλά το 1986 βρίσκεται περίπου στη μέση της 

κλίμακας. Παρόμοιο φαινόμενο εμφανίζει και η Ισπανία, ενώ τις 

υψηλότερες τιμές έχουν η Πορτογαλία και η Δανία. 

Τέλος, στις τιμές του μαζούτ βιομηχανίας οι διαφορές 

τιμών ήταν μικρές το 1982 και το 1984, ενώ αυξήθηκαν 

εντυπωσιακά το 1986 (24%, 26% και 111% αντίστοιχα). Η Ελλάδα 

αποτελεί και εδώ ακραία και ιδιόρρυθμη περίπτωση, αφού 

παλαιότερα είχε το φθηνότερο μαζούτ από όλες τις χώρες της ECK 

και το 1986 έχει το ακριβότερο. Η Ιρλανδία είναι και στο 

μαζούτ βιομηχανίας από τις πιο ακριβές χώρες, ενώ το 1986 τις 

χαμηλότερες τιμές είχαν το Βέλγιο και η Ιταλία. 

4.2.2. Ηλεκτρική ενέργεια 

Η ΔΕΗ στα Προγράμματα της υιοθετεί αρχές τιμολόγησης με 

βάση το μακροχρόνιο οριακό κόστος. Ομως στην άσκηση της 

τιμολογιακής πολιτικής οι αρχές αυτές δεν εφαρμόζονται 

ακριβώς. Στην πράξη οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας 

αποφασίζονται από την πολιτεία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εξυπηρετούνται και διάφοροι άλλοι κοινωνικοί και οικονομικοί 

στόχοι που δεν αφορούν τη ΔΕΗ, όπως είναι η επιδότηση 

ορισμένων κλάδων και επιμέρους επιχειρήσεων (γεωργία, ΠΕΣΙΝΕ, 

ΛΑΡΚΟ), η άσκηση κοινωνικής και αντιπληθωριστικής πολιτικής 

κλπ. 

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η γενικευμένη 

υποτιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, που οδηγεί σε σπατάλη 

των εθνικών πόρων για την παραγωγή και εισαγωγή της, ενώ 
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παράλληλα μειώνει τα έσοδα της ΔΕΗ και την αναγκάζει να 

λειτουργεί/αναπτύσσεται με επικίνδυνα χαμηλούς βαθμούς 

αυτοχρηματοδότησης. Στον Πίνακα 33 δίνονται στοιχεία γ ια το 

ύψος και τη διάρθρωση της υποτιμολόγησης στο έτος 1987, όπως 

έχει αυτή εκτιμηθεί πρόσφατα από τη ΔΕΗ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Υποπμολόγηση της Ηλεκτρικής ενέργειας το 1987 

Πωλήσεις δρχ./KWH Εσοδα iδρχ.χ 10') Υποτιμολόγηοη 
1987' 
(GWH) ΤιμοΑ. Οριακό Βάσει Βάσει (δρχ.χΙΟΜ S 

1987 κόστος
2
 τιμολ. κόστους 

Χαμηλή τάση 

Μέση τάση 

Υψηλή τάση 

- ΠΕΣΙΝΕ 

- ΛΑΡΚΟ 

- Λοιποί 

13.735 

• 5.175 

5.580 

1.900 

580 

3.100 

11,95 

9,49 

5,86 

2,90 

2,90 

8,22 

15, 

10, 

8, 

8, 

8, 

8, 

5 164.133 

4 49.111 

5 32.674 

5 5.510 

5 1.682 

5 25.482 

212.893 

53.820 

47.430 

16.150 

4.930 

26.350 

48.760 

4.709 

14.756 

10.640 

3.248 

868 

22,9 

8,7 

31,1 

65,9 

65,9 

3,3 

Σύνολο 24.490 245.918 314.143 68.225 21,7 

Ππνή: ΔΕΗ. 

1. Βάσει του προϋπολογισμού 1987 της ΔΕΗ. 

2. Μακροχρόνιο οριακό κόστος εκτιμημένο από τη ΔΕΗ. 

Σχολιάζοντας τον Πίνακα αυτό σημειώνουμε ότι το 

συνολικό ποσοστό υποτιμολόγησης είναι 21/7% και τα επιμέρους 

ποσοστά για τη χαμηλή, μέση και υψηλή τάση 22,9%, 8,7% και 

136 



31,1% αντίστοιχα. Στην υψηλή τάση, σχεδόν το σύνολο της 

υποτιμολόγησης αφορά δύο μόνο επιχειρήσεις, την ΠΕΣΙΝΕ και τη 

ΛΑΡΚΟ. Οι επιχειρήσεις αυτές πληρώνουν την ηλεκτρική ενέργεια 

με τιμή που αντιστοιχεί στο 1/3 του κόστους της. 

Το υψος της υποτιμολόγησης για τις επιμέρους χρήσεις 

της ηλεκτρικής ενέργειας - μεγάλες ομοειδείς κατηγορίες 

καταναλωτών - υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 33, 

τη διάρθρωση της κατανάλωσης κατά τάση και χρήση του έτους 

1985 και τις τιμές κατά χρήση του 1987 που δίνονται στους 

Πίνακες 34 και 35. Τα ποσοστά υποτιμολόγησης στην οικιακή, 

γεωργική και βιομηχανική χρήση είναι περίπου 28%, 63% και 18% 

αντίστοιχα, ενώ στην εμπορική χρήση η ηλεκτρική ενέργεια δεν 

υποτιμολογείται. 

Σχετικά με το μακροχρόνιο οριακό KÓOTOC, στο οποίο 

βασίζονται όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί για την υποτιμολόγηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι 

εμπεριέχεται σ'αυτό και κάποιο ποσοστό κέρδους - υπολογίζεται 

με τόκους 10% επί των απασχολούμενων κεφαλαίων -, καθώς επίσης 

ότι για τον υπολογισμό του δεν έχουν συνεκτιμηθεί ενδεχομένως 

όλες οι δυνατές και αναμενόμενες βελτιώσεις στην παραγω

γικότητα της ΔΕΗ. Ακόμη, η συνιστώσα ισχύος του κόστους αυτού 

έχει υπολογιστεί με βάση το κόστος κατασκευής υδροηλεκτρικών 

σταθμών το οποίο, όπως αναλύεται στην παράγραφο 3,3 της 

έκθεσης, είναι μάλλον υπερεκτιμημένο. 

137 



ΠΙΝΑΚΑΣ 34 
Μέσες τιμές ηλεκτρικής· ενέργειας κατά χρήση (δρχ./KWH) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Πηγή: 

Οικιακή 

2,92 
4,51 
5,21 
5,81 
6,63 
7,72 
9,84 

11,08 

ΔΕΗ. 

Εμπορική 

3,94 
5,09 
6,00 
7,18 
8,39 
9,88 

12,25 
14,23 

Γεωργική 

2,94 
3,08 
2,52 
2,87 
3,27 
3,78 
4,69 
5,46 

Βιομηχανική 

1,87 
2,46 
3,39 
4,05 
4,90 
6,03 
7,42 
8,07 

Σύνολο 

2,51 
3,45 
4,31 
5,00 
5,85 
7,01 
8,79 
9,92 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία (δρχ./KWH) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

ΠΕΣΙΝΕ 

0,63 
0,79 
1,09 
1,48 
2,42 
2,94 
3,21 
2,90 

Υψηλή τάοη 

ΑΑΡΚ0 

0,64 
0,74 
1,13 
1,12 
1,71 
2,95 
3,24 
2,89 

Λοιποί 

1,82 
2,50 
3,27 
4,00 
4,95 
6,02 
7,43 
8,22 

Σύνολο 

1,30 
1,63 
2,28 
2,75 
3,60 
4,49 
5,43 
5,64 

Μέση 
' • τάοη 

2,28 
3,02 
4,04 
4,92 
5,87 
7,09 
8,65 
9,53 

Χαμηλή 
τάση 

4,13 
5,27 
7,12 
8,86 
8,81 

10,60 
12,90 
14,30 

Πηγή: ΑΕΗ. 
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Οι Πίνακες 34 και 35 περιέχουν τις μέσες ετήσιες τιμές 

της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς φόρους, για κάθε χρήση χωριστά 

και για το σύνολο. Παρατίθενται μόνο για πληροφόρηση, χωρίς 

κανένα σχολιασμό ο οποίος δεν θα είχε νόημα χωρίς τη συνεξέ

ταση των αντίστοιχων στοιχείων κόστους. 

Τέλος, ο Πίνακας 36 δίνει μια γενική εικόνα των τιμών 

της ηλεκτρικής ενέργειας με φόρους και των ποσοστών φόρου στο 

χώρο της ΕΟΚ. 

Σε σχέση με τη φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι η οικιακή χρήση φορολογείται 

περισσότερο. Τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 8% και 35% περίπου, 

με εξαίρεση τις χώρες Πορτογαλία, Μ. Βρετανία και Ιρλανδία που 

δεν φορολογούν καθόλου την ηλεκτρική ενέργεια, τουλάχιστον για 

τις χρήσεις που καλύπτουν τα στοιχεία. Η Ελλάδα και η Ισπανία 

έχουν χαμηλά ποσοστά φόρου και η Δανία το υψηλότερο (35%). Για 

την Ελλάδα είναι βέβαια γνωστό ότι, με την εφαρμογή του Φ.Π.Α. 

από 1.1.1987, το ποσοστό φόρου στην ηλεκτρική ενέργεια έγινε 

18% για όλες τις χρήσεις. Στη βιομηχανική χρήση τα μηδενικά 

ποσοστά για τις χώρες Δανία, Βέλγιο και Ολλανδία δεν σημαίνουν 

ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν φορολογείται, αλλά ότι οι φόροι 

που επιβάλλονται ως Φ.Π.Α. είναι επιστρέψιμοι (refundable). 

Οσον αφορά τις τελικές τιμές, στην Ελλάδα - σε σύγκριση 

με τις άλλες χώρες - παρατηρούμε ότι το 1985 οι τιμές της 

βιομηχανικής χρήσης βρίσκονται σε μέσα επίπεδα, ενώ της 

οικιακής σε χαμηλά. 
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4.2.3. Λιγνίτες 

Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, η ανάλυση της 

τιμολόγησης του λιγνίτη στην παρούσα εργασία δεν κρίθηκε 

δυνατή. Σημειώνονται μόνο μερικές προτάσεις για βέλτιστη 

τιμολόγηση, όπως προκύπτουν από τη θεωρία των μη ανανεώσιμων 

πόρων. 

Ακριβώς λόγω της ιδιότητας του εξαντλήσιμου, η τιμή του 

λιγνίτη σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή πρέπει να προσ

διορίζεται από τα εξής δύο στοιχεία: 

(α) Το πραγματικό κόστος εξόρυξης. 

(β) Την πρόσοδο στενότητας η οποία αντιπροσωπεύει την οικο

νομική τιμή του λιγνίτη στο έδαφος. Το δεύτερο αυτό 

στοιχείο είναι συνάρτηση τόσο των αποθεμάτων όσο και των 

επιπέδων ζήτησης (τωρινών και μελλοντικών), τα οποία μαζί 

προσδιορίζουν το χρονικό σημείο της εξάντλησης. Η πρόσο

δος στενότητας εξαρτάται επίσης από την τιμή των μελλο

ντικών υποκατάστατων καθώς και το επιτόκιο αναγωγής. 

4.3. Σύνοψη προβλημάτων και προτάσεις 

Ενα γενικό χαρακτηριστικό της τιμολόγησης της ενέργειας 

στη χώρα μας είναι η πολλαπλότητα των εξυπονοούμενων στόχων 

τους οποίους το σημερινό σύστημα προσπαθεί να ικανοποιήσει. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο παρατηρήσεις: 

Πρώτον, η οικονομική βιβλιογραφία, θεωρητική και 

εμπειρική, συγκλίνει στην άποψη ότι η τιμολογιακή πολιτική 

πρέπει να βασίζεται στην αρχή της οικονομικής αποτελεσμα

τικότητας, ενώ αναδιανεμητικοί και ταμιακοί στόχοι πρέπει να 
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αφήνονται στο γενικότερο φορολογικό σύστημα και στο σύστημα 

των μεταβιβάσεων. Τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται σχετικά 

είναι πάρα πολλά και επικεντρώνονται στο γεγονός ÓTJL η 

χρησιμοποίηση των τιμών για αναδιανεμητικούς ή άλλους στόχους 

συνεπάγεται έμμεση φορολογία, η οποία δεν μπορεί να αξιολο

γηθεί με τα ίδια κριτήρια όπως οι υπόλοιποι φόροι και πού 

είναι καταρχήν λιγότερο αποτελεσματική ως μέσο επίτευξης 

παρόμοιων στόχων. Υπάρχει επομένως ανάγκη ορθολογικοποίησης 

προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης τιμολόγησης· 

Δεύτερον, λόγω του πολύ σημαντικού ρόλου που παίζει η 

ενέργεια στον τεχνολογικό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη 

μιας χώρας όπως η Ελλάδα, καθώς και της σημασίας της για το 

επίπεδο διαβίωσης των καταναλωτών, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για 

δεύτερες βέλτιστες τιμολογήσεις. Το πρόβλημα που προκύπτει εδώ 

είναι ο επιλεκτικός και θεμελιωμένος προσδιορισμός τέτοιων 

στόχων και η μελέτη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε δεύτερες βέλτιστες λύσεις. 

Σε σχέση με τις δύο βασικές μορφές παρέμβασης στις 

ενεργειακές τιμές, δηλαδή τη φορολογία και την επιδότηση, 

επισημαίνονται τα εξής: 

- το σύστημα της φορολογίας της ενέργειας δεν πρέπει να 

θεωρηθεί ανεξάρτητο από τις αναμενόμενες μεταβολές στο 

ευρύτερο φορολογικό σύστημα των μεταβιβάσεων. Στο πλαίσιο 

των γενικότερων αυτών αναπροσαρμογών πρέπει να αξιολογηθούν 

όλες οι υπάρχουσες σταυροειδείς επιδοτήσεις/φορολογήσεις. 

- το σύστημα των επιδοτήσεων των ενεργειακών τιμών για αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας 

πρέπει να συνεξετασθεί με την όλη δημοσιονομική παρέμβαση 

στις τιμές και των άλλων συντελεστών παραγωγής. 
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Απλούστευση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου καθορισμού 

των τιμών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να διαθέτει την 

απαιτούμενη ευαισθησία στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών, 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω 

στόχων. 

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για άσκηση κάθε είδους 

τιμολογιακής πολιτικής είναι οι συστηματικές εκτιμήσεις 

κόστους για κάθε μορφή ενέργειας και κάθε είδος αγοράς. Στην 

περίπτωση των εισαγόμενων καυσίμων είναι πολύ σημαντικό να 

ενσωματώνεται στους υπολογισμούς το κόστος στενότητας του 

συναλλάγματος. 

Στην αγορά ηλεκτρισμού υπάρχουν περιθώρια ακριβέστερης 

προσέγγισης του οριακού κόστους, ιδίως για τους μεγάλους 

καταναλωτές όπου η υιοθέτηση πολυπλοκότερων τιμολογίων δεν 

δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. 

Στα πλαίσια της ορθολογικοποίησης των τιμολογίων, τα 

βέ])στα που εξετάζονται σήμερα από τη ΔΕΗ αφορούν τη βελτίωση 

της δομής των τιμολογίων υψηλής τάσης με τη διαφοροποίηση της 

χρέωσης ισχύος κατά τη διάρκεια της ημέρας και την καθιέρωση 

τιμολογίων πολλαπλής εγγραφής στη μέση αλλά και στη χαμηλή 

τάση. Παράλληλα μελετώνται λεπτομερώς η διαμόρφωση του κόστους 

στα διάφορα σημεία τάσης του συστήματος και τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών πελατών και διερευνάται 

η επίδραση των τιμολογίων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της 

επιχείρησης. 

Ακόμη, εισαγωγή συστημάτων διακοπτόμενης προσφοράς 

ηλεκτρισμού, με ανάλογους όρους τιμών, θα οδηγούσε ενδεχομένως 

σε καλύτερη διαχείριση της καμπύλης φορτίου και σε μείωση του 

κόστους. 
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Τέλος, το θέμα της τιμολόγησης του λιγνίτη και του 

προσδιορισμού του κόστους στενότητας είναι ένα πολύ σοβαρό και 

συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο στοιχείο του όλου συστήματος τιμών 

και χρειάζεται συστηματική μελέτη και έλεγχο. 
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5. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

5 . 1 . Γ ε ν ι κ ά 

Είδαμε ότι από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, το 

1973, η συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας γενικά, και 

προπάντων της κατανάλωσης πετρελαίου, αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα της ενεργειακής πολιτικής των χωρών σε παγκόσμια 

κλίμακα. Αναφέρθηκε επίσης στην παράγραφο 2.1 της έκθεσης ότι 

η καλύτερη μέθοδος για τη συγκράτηση της ενεργειακής 

κατανάλωσης είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης (energy 

efficiency), σε αντιδιαστολή προς την πολιτική περιορισμού της 

που συνεπάγεται μείωση - άμεσα ή έμμεσα - του βαθμού κάλυψης 

των ενεργειακών αναγκών. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που 

καθιστά δυνατή τη συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας, χωρίς 

να θίγει το επίπεδο ικανοποίησης των ενεργειακών αναγκών, 

αποτελεί ακριβώς το εννοιολογικό περιεχόμενο της εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις φάσεις της ενεργειακής δραστη

ριότητας, δηλαδή στην παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, διανομή 

και χρήση - ενδιάμεση και τελική - της ενέργειας. Στη 

γενίκευση της η εξοικονόμηση μπορεί να θεωρηθεί ως το 

αποτέλεσμα οικονομικά επωφελών ενεργειακών υποκαταστάσεων όλων 

των ειδών, δηλαδή: 

- υποκαταστάσεων ορισμένων μορφών ενέργειας από άλλες που 

είναι πιο αποδοτικές (συμφερότερες) για την κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών, π.χ. μαγείρεμα με υγραέριο ή φυσικό 

αέριο αντί με ηλεκτρική ενέργεια, καύση λιθάνθρακα αντί 
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πετρελαίου στην τσιμεντοβιομηχανία κλπ., 

- υποκαταστάσεων ενέργειας από κεφάλαιο, π.χ. επενδύσεις για 

βελτίωση της απόδοσης του ενεργειακού εξοπλισμού στη βιομη

χανία, αντικατάσταση αυτοκινήτων μεγάλης ηλικίας ή παλαιών 

ενεργειοβόρων συσκευών οικιακής χρήσης, θερμικές μονώσεις 

κτιρίων κλπ., και 

- υποκαταστάσεων ενέργειας από εξειδικευμένη εργασία και 

γενικότερα από ενεργειακή γνώση και παιδεία, π.χ. δημιουργία 

ενεργειακών στελεχών στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, επαγ

γελματική κατάρτιση-εξειδίκευση σχεδιαστών, κατασκευαστών 

και συντηρητών συστημάτων θέρμανσης χώρων, ενημέρωση-

εκπαίδευση του κοινού για την καλύτερη διαχείριση των 

ενεργειακών του θεμάτων κλπ. 

Είναι αυτονόητο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι αποτέλεσμα σύνθετων 

συνδυασμών των ζευγών υποκαταστάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

εντελώς σχηματικά. 

Η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, ως πολιτικής για 

τ π συγκράτηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ελαχι

στοποίηση της Εθνικής ενεργειακής' δαπάνης, παρότι προφανής, 

αξίζει να τονιστεί με την παράθεση των παρακάτω συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της: 

- Δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες και είναι πολιτική ταχείας και 

υψηλής απόδοσης. 

- Ταυτόχρονα είναι πολιτική "μακράς πνοής", γιατί εξασφαλίζει 

μόνιμα οφέλη μεγάλης κλίμακας. Για τις χώρες του Διενθούς 

Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) έχει εκτιμηθεί ότι στην περίοδο 

1973-1985 πραγματοποιήθηκε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης 
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του 25% (μείωση της ενεργειακής έντασης) και ότι οι 

δυνατότητες εξοικονόμησης στην προσεχή 15ετία αντιστοιχούν 

στο 25-30% της σημερινής κατανάλωσης ενέργειας. 

- Στις περισσότερες περιπτώσεις συνδυάζεται με αποτελέσματα 

θετικά, και για άλλους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, όπως π.χ. με την προστασία του 

περιβάλλοντος, την προώθηση νέων τεχνολογιών κλπ, 

5.2. Μέσα πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας 

Τα κυριότερα μέσα πολιτικής που χρησιμοποιούνται στα 

πλαίσια Προγραμμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας ομαδο

ποιούνται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: 

- αποτελεσματική τιμολόγηση της ενέργειας, 

- κανονισμοί και υποχρεωτικά μέτρα, 

- οικονομικά κίνητρα, 

- ενημέρωση του κοινού και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και 

- ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας 

5.2.1. Αποτελεσματική τιμολόγηση της ενέργειας 

Η τιμολόγηση είναι ίσως το πιο δυνατό εργαλείο για την 

άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι τιμές παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ορθολογική διαχείριση 

της ενέργειας και αποτελούν το καλύτερο μέσο για την αυτόματη 

πραγματοποίηση των βέλτιστων συνδυασμών μεταξύ ενεργειακών 

αναγκών και μορφών ενέργειας-ενεργειακής τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση τους. Εξάλλου η σωστή 

τιμολόγηση είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
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και των άλλων μέσων πολιτικής που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Εκτενέστερη ανάλυση για την τιμολόγηση της ενέργειας 

περιέχεται στο κεφάλαιο 4 της έκθεσης, γ ι'αυτό και δεν ανα

φέρονται περισσότερα εδώ. 

5.2.2. Κανονισμοί και υποχρεωτικά μέτρα 

Οι μηχανισμοί της αγοράς και των τιμίιν δεν λειτουργούν 

πάντοτε ικανοποιητικά ή δεν επαρκούν για να επιτευχθούν οι 

στόχοι της πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας. Γι'αυτό είναι 

απαραίτητο να παρεμβαίνει το κράτος, για να διορθώνει και να 

συμπληρώνει τους μηχανισμούς αυτούς. 0 πιο συνηθισμένος τρόπος 

κρατικής παρέμβασης είναι η θεσμοθέτηση κανονισμών και άλλων 

υποχρεωτικών μέτρων, που αφορούν το σχεδιασμό, την κατασκευή 

και τη λειτουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που 

καταναλώνουν ενέργεια, όπως π.χ. κτίρια, συστήματα θέρμανσης 

χώρων και θέρμανσης νερού, οικιακές συσκευές κλπ. 

Στις αναπτυγμένες χώρες, τέτοιου είδους μέσα αποτελούν 

σημαντικό τμήμα της πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ετι ς χώρες αυτές οι κανονισμοί και τα υποχρεωτικά μέτρα είναι 

πολύ καλά μελετημένα και ο κόσμος τα έχει αποδεχθεί και τα 

θεωρεί δεδομένα. Στη χώρα μας, η κρατική πολιτική για την 

εξοικονόμηση ενέργειας έδωσε υπερβολικά μεγάλο βάρος σε μέτρα 

που ήταν κατά κανόνα αυταρχικά, πρόχειρα και περιπτωσιακά, 

χωρίς μέριμνα για σωστή εφαρμογή, ενημέρωση του κοινού και των 

τεχνικών, και γενικά χωρίς την αναγκαία υποδομή. 

Τα κυριότερα από τα μέτρα αυτά είναι τα εξής: 

- Η ΠΥΣ 166/75 και το Π.Δ. 511/77 για την τακτική συντήρηση 
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των πετρελαιοκαυστήρων και τον καθορισμό των λεβήτων στα 

κτίρια. 

- Η ΠΥΣ 16/79 για τη θερμοστατική ρύθμιση της κεντρικής 

Θέρΐ.κ3νσης των κτιρίων στους 18° C. 

- Η ΠΥΣ 75/80 που καθορίζει ότι οι λέβητες οι οποίοι 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά πρέπει να πληρούν τις 

προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ 234. 

- Η ΠΥΣ 96/79 που επέβαλε στους καταναλωτές το 1979 τη μείωση 

της κατανάλωσης υγρών καυσίμων θέρμανσης κατά 10% σε σχέση 

με αυτή του 1978, καθώς και την αντικατάσταση των λαμπτήρων 

πυρακτώσεως με λαμπτήρες φθορισμού σε βιοτεχνίες, κατα

στήματα, γραφεία κλπ. 

- Η ΠΥΣ 237/80 που επέβαλε τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

σε ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και γραφεία κατά 10% σε 

σχέση με αυτή του 1978. Με την ίδια ΠΥΣ ορίστηκε η υποχρέωση 

των ενεργειοβόρων βιομηχανιών της χώρας - αυτών που τροφο

δοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης ή καταναλώνουν 

πάνω από 500 ΤΙΠ το χρόνο - α) να λειτουργούν, μετά την 

1.1.1981, με μέση ειδική κατανάλωση ενέργειας μικρότερη κατά 

5% εκείνης του 1978 και β) να πραγματοποιήσουν μέσα σε 3 

χρόνια από την 1.1.1981 επενδύσεις για εξοικονόμηση 

ενέργειας ύψους τουλάχιστον 3% της συνολικής προ αποσβέσεων 

αξίας του μηχανολογικού τους εξοπλισμού. 

- Η ΠΥΣ 213/81 που καθόρισε νέο ωράριο λειτουργίας των 

φωτεινών διαφημίσεων και ρύθμισε τα του φωτισμού στο 

εσωτερικό και τις προθήκες των καταστημάτων και στα γραφεία. 

- Το Π.Δ. 1.6-4.7/1979 "Περί θερμομονώσεως κτιρίων" που 

καθιέρωσε την υποχρεωτική θερμομόνωση στα κτίρια. 

- Η ΠΥΣ 45/82 για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων 
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διασκέδασης. 

- Το Π.Δ. 300/86 που αφορά τη συντήρηση και λειτουργία των 

συστημάτων κεντρικής θέρμανσης σε υπάρχοντα και νέα μη 

βιομηχανικά κτίρια. 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν, τα παραπάνω μέτρα 

δυστυχώς δεν έφεραν αποτελέσματα. Απεναντίας θα λέγαμε ότι 

μερικά από αυτά έκαναν ζημιά, γιατί δυσφήμησαν την κρατική 

παρέμβαση στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας. Το πιο σοβαρό 

μέτρο ανάμεσα τους ήταν ο κανονισμός της θερμομόνωσης κτιρίων, 

που όμως ακόμη και αυτός δεν έχει μεθοδευτεί σωστά και 

καταστρατηγείται σε μεγάλη έκταση. Πρέπει ακόμη να αναφερθεί 

και ο θεσμός των ΚΤΒΟ, που έμμεσα αλλά αποτελεσματικά 

συνεισφέρει στην εξοικονόμηση καυσίμων στις μεταφορές. 

Εχοντας ολοκληρώσει τον αρνητικό απολογισμό της μέχρι 

σήμερα πορείας στον τομέα των υποχρεωτικών μέτρων και 

κανονισμών, προχωρούμε σε μια ενδεικτική απαρίθμηση των μέτρων 

που πρέπει να μελετηθούν και να εφαρμοστούν στο μέλλον: 

(1) Βελτίωση και εξασφάλιση εφαρμογής του κανονισμού 

θερμομόνωσης κτιρίων, θέματα για μελέτη εδώ είναι η 

σκοπιμότητα της υποχρεωτικής τοποθέτησης διπλών υαλο

στασίων στα νέα κτίρια και ο έλεγχος της καταλληλότητας 

των υλικών θερμομόνωσης, κυρίως στις ταράτσες και 

πιλοτές. 

(2) Σύνταξη νέου κανονισμού για τη μελέτη και εγκατάσταση 

συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και 

ηλιοπροστασίας κτιρίων. 

(3) Καθιέρωση της περιοδικής υποχρεωτικής συντήρησης λεβητο

στασίων - καθαρισμός λέβητα και ρύθμιση καυστήρα - από 
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κατάλληλα εκπαιδευμένους αδειούχους τεχνίτες, εφοδιασμέ

νους με τον κατάλληλο εξοπλισμό. 

(4) Δημιουργία κρατικού εργαστηρίου για τον έλεγχο της 

ποιότητας - απόδοσης, διάρκειας ζωής κλπ. - των ενερ

γειακών συσκευών μαζικής κατανάλωσης και καθιέρωση της 

υποχρεωτικής γι'αυτές ταυτότητας ενεργειακής κατανά-

λωοης-απόδοσης· 

(5) Εψαρμογή του θεσμού της υποχρεωτικής συνεργασίας με την 

πολιτεία και ελέγχου από αυτήν της διαχείρισης ενέργειας-

ενεργειακής απόδοσης στις ενεργειοβόρες βιομηχανικές 

μονάδες. 

5.2.3. Οικονομικά κίνητρα 

Η παροχή οικονομικών κινήτρων όπως επιδοτήσεις, 

επιχορηγήσεις, φορολογικές απαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια με 

απλές διατυπώσεις, 'προεξόφληση γραμματίων κλπ. είναι ένας 

ακόμη τρόπος με τον οποίο το κράτος παρεμβαίνει για να 

ενθαρρύνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Κίνητρα αυτής της κατη

γορίας που έδωσε το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα είναι: 

- Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού 10% και μέχρι 

40.000 δρχ. για τη δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού 

θερμοσίφωνα από ιδιώτες (νόμος 1473/84). 

- Η χορήγηση δανείων από τις εμπορικές τράπεζες μέχρι ποσοστού 

70% της συνολικής δαπάνης για αγορά και εγκατάσταση συστη

μάτων παραγωγής ζεστού νερού (απόφαση 259/10/1.8.85 της 

Τράπεζας της Ελλάδος). 

- Η επιχορήγηση - νόμος 1262/82 που αντικαταστάθηκε από το 

νόμο 1340/84 -, μέχρι και ποσοστού 65%, βιομηχανιών, βιοτε-
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χνιών και ξενοδοχείων για επενδύσεις που αποσκοπούν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας γενικά, και ειδικότερα στην 

υποκατάσταση πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες 

μορφές ενέργειας. 

Στα κίνητρα αυτά θα πρέπει ακόμη να προστεθούν: 

- Η κάλυψη το 1984-1985 από το Συμβούλιο Προώθησης Ελληνικών 

Προϊόντων (ΣΠΕΠ) της δαπάνης διαφημιστικού Προγράμματος για 

την προώθηση των ηλιακών θερμοσιφώνων ελληνικής κατασκευής, 

ύψους 55-60 εκατομ. δρχ. 

- Οι επιχορηγήσεις που δίνει η ΕΟΚ για τα επιδοτούμενα 

Προγράμματα εξοικονόμησης και ανάπτυξης νέων/ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας, στα οποία η Ελλάδα έχει αξιόλογη συμμετοχή 

τα τελευταία χρόνια. 

Σχετικά με τα παραπάνω κίνητρα που δόθηκαν από το 

κράτος, θα μπορούσε να λεχθεί ότι γενικά απέδωσαν φτωχά 

αποτελέσματα. Αυτό φαίνεται εκτός άλλων και από την απουσία 

προτάσεων για υπαγωγή σοβαρών επενδύσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας στον αναπτυξιακό νόμο 1262/82. Ειδικότερα για την 

εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες και ανεξάρτητα 

από τον προβληματισμό που διατυπώνεται στην έκθεση αυτή για 

την οικονομικότητά τους, τα κίνητρα που δόθηκαν δεν είχαν 

μελετηθεί σωστά και η απόδοση τους ήταν περιορισμένη. Η 

έκπτωση κάποιου ποσοστού δαπάνης από το φορολογητέο εισόδημα 

αντιστοιχεί, για τα περισσότερα και μάλιστα φτωχότερα 

νοικοκυριά, σε ασήμαντη έως μηδενική επιδότηση. Είναι γι'αυτό 

ανεπαρκής αλλά και κοινωνικά άδικη. 

Τα μέχρι σήμερα φτωχά αποτελέσματα των οικονομικών 

κινήτρων στη χώρα μας εξηγούνται επίσης από το γεγονός ότι τα 

κίνητρα αυτά, έστω και ανεπαρκή, δεν κάλυψαν παρά ελάχιστο 
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τμήμα του χώρου των ενεργειακών διεργασιών και καταναλώσεων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις οι 

οποίες επείγει να μελετηθούν για παροχή οικονομικών κινήτρων, 

καθώς και μερικές θεσμικές ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα, 

που συνδυάζονται με τα κίνητρα για εξοικονόμηση. 

(1) Ουσιαστικές επιδοτήσεις και χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, 

με απλές και σύντομες διαδικασίες, για τη βελτίωση των 

ενεργειακών ισοζυγίων θέρμανσης/κλιματισμού και παραγωγής 

ζεστού νερού σε παλαιά κτίρια, που θα επιτυγχάνεται με: 

α. αντικατάσταση παλαιών αντιοικονομικών λεβήτων/ καυστή

ρων, 

β. θερμομονώσεις εξωτερικών επιφανειών, 

γ. τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και 

δ. εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων αποδεδειγμένης οικονο-

μικότητας. 

(2) Δημιουργία ενός ορθολογικού και διάφανου πλαισίου αρχών/ 

κανόνων τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες/ 

ανανεώσιμες μορφές, που θα αγοράζει η ΔΕΉ από αυτο-

παραγωγούς. 

(3) Μελέτη και εφαρμογή του θεσμού των "ενεργειακών 

συμφωνιών" μεταξύ Δημοσίου και ορισμένων εξαιρετικά 

ενεργειοβόρων κλάδων της βιομηχανίας, όπως είναι το 

Αλουμίνιο, οι Μεταλλουργίες, τα Τσιμέντα, το Χαρτί, τα 

Λιπάσματα κλπ. 

(4) Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία 

"ενεργειακών πάρκων" στις βιομηχανικές περιοχές, και 

ιδιαίτερα μονάδων συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού. 

(5) Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων περιφερειακής θέρμανσης 

πόλεων και οικισμών από μονάδες συμπαραγωγής, θερμικά 
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απόβλητα και ανανεώσιμες πηγές. 

Τελειώνοντας με τα κίνητρα, αξίζει να επισημανθούν ορι

σμένα προβλήματα που προκύπτουν από την αβασάνιστη σύλληψη και 

εφαρμογή τους: 

Από μελέτες που έχουν γίνει διεθνώς, έχει εκτιμηθεί ότι 

50-80% των επενδυτών, που κάνουν χρήση των κινήτρων, θα 

πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις τους και χωρίς αυτά. Το 

πρόβλημα είναι γνωστό ως "free rider effect" και φυσικά, 

όταν δεν αντιμετωπίζεται, μειώνει σε μεγάλο βαθμό την 

αποδοτικότητα των κρατικών ενισχύσεων. 

Ενα δεύτερο πρόβλημα είναι ο κίνδυνος - λόγω των κινήτρων 

- αντικατάστασης του ενεργειακού εξοπλισμού νωρίτερα από 

ό,τι θα ήταν δικαιολογημένο με βάση γενικότερα 

εθνικοοικονομικά κριτήρια. 

Τέλος, τα ισχυρά κίνητρα πολλές φορές παρασύρουν τους 

επενδυτές σε βιαστικές και εσφαλμένες αποφάσεις, που 

είναι αντίθετες προς τις πραγματικές τους προτεραιότητες. 

5.2.4. Ενημέρωση του κοινού και επαγγελματική εκπαίδευση 

Με σωστή ενημέρωση του κοινού πάνω στις τεχνικές 

δυνατότητες και τα οικονομικά οφέλη της εξοικονόμησης, καθώς 

Και με την εκπαίδευση των τεχνικών σε όλες τις βαθμίδες πάνω 

σε θέματα σχεδιασμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 

των διαφόρων ενεργειακών συστημάτων και τεχνολογιών, 

εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση ολόκληρου του Προγράμματος 

εξοικονόμησης. Η διαφώτιση, εκπαίδευση και παροχή τεχνικών 

συμβουλών, παράλληλα με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων 
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τεχνολογιών και αντίστοιχων κινήτρων για εξοικονόμηση 

ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών, αποτελεί για 

πολλές χώρες, όπως π.χ. την Αγγλία, τη.ραχοκοκαλιά του Προ

γράμματος για την ορθολογική χρήση της ενέργειας. 

Στην Ελλάδα, ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον 

τομέα αυτό. Τα πιο σημαντικά περιορίζονται στα αποτελέσματα 

μεμονωμένων προσπαθειών του ΕΣΕ και της ΔΕΗ, που ήταν η 

παραγωγή/προβολή μερικών τηλεοπτικών spots και ενημερωτικών 

films, η οργάνωση σεμιναρίων και η παραγωγή/διανομή ενημε

ρωτικών εντύπων και φυλλαδίων οδηγιών. Από το ΕΣΕ άρχισαν 

παλαιότερα και κάποια Προγράμματα πιο μακροπρόθεσμου χαρα

κτήρα, όπως π.χ. το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και μετεκ

παίδευση συντηρητών καυστήρων, για το οποίο έγινε όλη η 

απαραίτητη προεργασία - δημιουργήθηκαν ειδικά ταχύρρυθμα 

εκπαιδευτικά τμήματα στον ΟΑΕΔ, συγκροτήθηκαν εκπαιδευτικά 

λεβητοστάσια, οργανώθηκαν θερινά τμήματα εκπαίδευσης για 600 

συντηρητές καυστήρων και συντάχθηκε το σχετικό Π.Δ. - όμως η 

προσπάθεια αυτή "κόλλησε", όπως και τόσες άλλες, σε γραφειο

κρατικά εμπόδια. 

Στον τομέα αυτό μπορούν και πρέπει να γίνουν πάρα 

πολλά. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα εξής: 

(1) Επανάληψη και διεύρυνση της διαφώτισης και ενημέρωσης των 

οικιακών και εμπορικών καταναλωτών πάνω στις τεχνικές 

δυνατότητες και τα οφέλη της εξοικονόμησης, με ενημε

ρωτικά έντυπα, δημοσιεύσεις, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

προγράμματα, μαθήματα στα σχολεία, ομιλίες, συνέδρια, 

κέντρα ενεργειακής ενημέρωσης του κοινού στη ΔΕΗ, στους 

μεγάλους Δήμους, στο INKA κλπ. 

(2) Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση τεχνικών που ασχολούνται με 
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το σχεδιασμό, τις κατασκευές, την εγκατάσταση, τις 

μετρήσεις και τη συντήρηση των ενεργειακών ουσκευών και 

συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην 

εκπαίδευση των συντηρητών καυστήρων και κλιματιστικών 

συσκευών, των μηχανολόγων, των αρχιτεκτόνων και 

κατασκευαστών κτιρίων και των τεχνικών της βιομηχανίας σε 

θέματα μετρήσεων και κατάρτισης ισολογισμών ενέργειας 

(energy audits). 

(3) Εκστρατεία για την καλύτερη ενημέρωση των διαχειριστών 

στις πολυκατοικίες σχετικά με την καλή λειτουργία των 

κεντρικών θερμάνσεων. 

(4) Καμπάνια για την ενημέρωση των !'μικρομεσαίων" με έντυπα, 

σεμινάρια, συνέδρια, ενεργειακά λεωφορεία κλπ. Στο 

Πρόγραμμα αυτό πρέπει να ενταχθούν και δωρεάν επισκέψεις 

συμβεβλημένων με το κράτος ενεργειακών πραγματογνωμόνων 

σε βιομηχανίες που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. 

(5) Ενημέρωση του κοινού πάνω στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης 

των διαφόρων τύπων και μεγεθών αυτοκινήτων και την 

τεχνική της οικονομικής οδήγησης. 

5.2.5. Ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η ανάπτυξη ενεργειακής 

τεχνολογίας είναι από τις πιο μακροπρόθεσμες και πιο 

αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Ολες οι αναπτυγμένες χώρες 

χρηματοδοτούν σοβαρά προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 

επίδειξης που συμπορεύονται με τα άλλα μέσα για εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

Στη χώρα μας, και αυτή η δραστηριότητα είναι παραμελη-
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μένη και περιορίζεται στη συμμετοχή μας στα σχετικά 

Προγράμματα που χρηματοδοτεί η BQK. 

Οι επιμέρους τομείς στους οποίους πρέπει και μπορεί να 

αναπτυχθεί η ενεργειακή τεχνολογία στη χώρα μας είναι πάρα 

πολλοί. Προτεραιότητα πρέπει βέβαια να δοθεί στις τεχνολογίες 

που συνδέονται με την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών μας 

πόρων, στους οποίους ασφαλώς συγκαταλέγονται και οι 

ήπιες/σνανεώοτμες μορφές ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω τομείς: 

1) εμπλουτισμός λιγνιτών, 

2) καύση λιγνιτών (fluidized bed combustion), 

3) ηλιοθερμοσίφωνές, 

4) ενεργειακά τζάκια - σόμπες υψηλών αποδόσεων, 

5) υλικά θερμομόνωσης, 

6) αντλίες θερμότητας, 

.7 ) εναλλάκτες θερμότητας, 

8) συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης, 

9) συνολικά ενεργειακά συστήματα και 

10) συστήματα ελέγχου λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων. 

5.3. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή πολιτικής εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Με την προηγούμενη ανάλυση πιστεύουμε ότι καταδείχθηκε 

η ανάγκη να αναληφθεί από την πολιτεί'α μια πολύ σοβαρή 

προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας. Η προσπάθεια αυτή 

πρέπει να προγραμματιστεί συνολικά και να αρχίσει το συντο

μότερο δυνατό. Προϋποθέσεις για την επιτυχία της πιστεύεται 

ότι είναι τα εξής: 
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(1) Η δημιουργία αρμόδιου φορέα στο χώρο του δημόσιου τομέα -

ίσως ειδική γραμματεία στο ΥΒΕΓ, κατάλληλα στελεχωμένη 

και με τον αναγκαίο εξοπλισμό - ο οποίος θα προχωρήσει 

σύντομα στην οριστικοποίηση και εφαρμογή ενός πρώτου, 

υψηλής προτεραιότητας Προγράμματος εξοικονόμησης ενέρ

γειας. 

(2) Το πρώτο αυτό Πρόγραμμα πρέπει να μην είναι φιλόδοξο, 

αλλά στα μέτρα των σημερινών δυνατοτήτων μας, και να έχει 

ως στόχο να καλύψει χώρους εξοικονόμησης όπου τα 

αποτελέσματα θεωρούνται /αποδεικνύονται σίγουρα και σημα

ντικά. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην 

ενημέρωση του κοινού και στην επαγγελματική εκπαίδευση, 

παράλληλα υε την , εφαρμογή ενεργειακών κανονισμών. Στα 

κίνητρα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική επιλογή με 

κριτήρια, μεταξύ, άλλων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

"free ri ders", πρώιμης αντικατάστασης και λανθασμένων 

επενδυτικών προτεραιοτήτων. 

(3) 0 αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του Προγράμματος 

εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να διαθέτει μεγάλο βαθμό 

ευελιξίας και να έχει εξασφαλισμένους πόρους από το 

Π.Δ.Ε. 
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6. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

6.1. Εννοια και περιεχόμενο της στρατηγικής 

Οπως συμβαίνει με πολλούς όρους που χρησιμοποιούνται 

σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την πολιτική της 

ανάπτυξης, έτσι και ο όρος "στρατηγική" έχει ως γνωστό πολύ 

ευρύ και καθόλου αυστηρά προσδιορισμένο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. Για να περιοριστεί η απροσδιοριστία του, διευ

κρινίζεται ότι στην εργασία αυτή ο όρος "στρατηγική" χρησι

μοποιείται με την έννοια του "μακροχρόνιου προγραμματισμού". 

Ορίζοντας προγραμματισμού είναι ο μέγιστος δυνατός, δηλαδή 

καλύπτει περίοδο πέρα από την οποία η γνώση μας - δυνατότητα 

πρόβλεψης - είναι τόσο ανεπαρκής, ώστε κάθε σχεδιασμός να 

είναι πρακτικά αδύνατος ή ουτοπικός. Με τις σημερινές 

ενεργειακές και γενικότερες συνθήκες, πιστεύουμε ότι ο ορί

ζοντας μπορεί να καλύπτει την περίοδο μέχρι το 2000 και να 

επεκτείνεται, για μερικά θέματα, το πολύ μέχρι το 2010. 

Κύρια συστατικά στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής 

είναι : 

(α) τα βασικά δεδομένα/παραδοχές για τις ενεργειακές συνθήκες 

και τη διαχρονική τους εξέλιξη/προοπτική και 

(β), οι μακροπρόθεσμοι αναπτυξιακοί στόχοι (στρατηγικοί στό

χοι) που συνθέτουν τις σημαντικότερες αναπτυξιακές επι

λογές . 

Η στρατηγική της ενεργειακής ανάπτυξης πρέπει να. 

σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται διαχρο

νικά δύο βασικές επιδιώξεις που συνδέονται με αντίστοιχες 

θεμελιώδεις οικονομικές αρχές. Αυτές είναι: 
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ία) η επαρκής κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και 

(β) η βέλτιστη ενεργειακή σύνθεση. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη επιδίωξη σημαίνει τον εφοδιασμό 

της οικονομίας με τις απαιτούμενες μορφές ενέργειας σε 

επαρκείς ποσότητες και λογικές τιμές, ώστε να μην εμποδίζεται 

η γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η δεύτερη 

επιδίωξη εκφράζει στην ουσία την αρχή της ελαχιστοποίησης του 

κόστους. Η βέλτιστη ενεργειακή σύνθεση αποφασίζεται κατά βάση 

με κριτήρια οικονομικά, ως η σύνθεση - σε όλα τα επίπεδα: 

τελικής ενέργειας, πρωτογενούς ενέργειας, ακόμη και 

τεχνολογίας για την παραγωγή και τη χρήση της - που 

εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό συνολικό κόστος ενέργειας. 

Ομως ορθώς χρησιμοποιούνται σε κάποιο βαθμό και άλλα, μη 

οικονομικά κριτήρια, όπως είναι η ενεργειακή αυτάρκεια ή 

ανεξαρτησία, η ενεργειακή ασφάλεια, η καθαρότητα του περι

βάλλοντος κλπ. 

Οι παραπάνω βασικές επιδιώξεις είναι αυτές που 

υπαγορεύουν τα αναγκαία "δεδομένα" για τη χάραξη και εφαρμογή 

μιας ορθής αναπτυξιακής στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα, σωστές 

μακροπρόθεσμες ενεργειακές επιλογές προϋποθέτουν καλή γνώση -

πρόβλεψη - της διαχρονικής εξέλιξης των ενεργειακών αναγκών 

στη βάση των προσδιοριστικών τους παραγόντων, που είναι ο 

ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, η εξέλιξη στη διάρθρωση της 

οικονομίας (ρυθμοί ανάπτυξης κατά τομέα), η εξέλιξη των 

διεθνών τιμών ενέργειας και των τιμών στο εσωτερικό της χώρας 

κλπ. Ακόμη, προϋποθέτουν καλή γνώση και πρόβλεψη του εγχώριου 

ενεργειακού δυναμικού, της τεχνολογίας - υφιστάμενης και 

οιναπτυσσόμενης - για την αξιοποίηση του, των προοπτικών 

ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργειας, των δυνατοτήτων 
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εξοικονόμησης κλπ. 

Τα αναγκαία "δεδομένα" πιστεύουμε ότι έχουν προκύψει 

σε ικανοποιητικό βαθμό από τη μέχρι τώρα ανάλυση, και με τη 

συμπλήρωση τους από τις εισηγήσεις των επιμέρους φορέων και 

από άλλες εργασίες καθίσταται δυνατή η διατύπωση της 

στρατηγικής για την ενεργειακή ανάπτυξη. Στην επόμενη 

παράγραφο δίνονται ακριβώς αυτά τα δεδομένα/παραδοχές σε 

ποσοτική ή ποιοτική μορφή κατά περίπτωση. 

6.2. Τα κύρια δεδομένα για τη χάραξη της ενεργειακής 

στρατηγικής 

1. Οι ενεργειακές ανάγκες στη χώρα μας - ζήτηση 

τελικής ενέργειας - θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε ολόκληρη 

την περίοδο μέχρι το 2010, πλην όμως με ρυθμούς αρκετά συγκρα

τημένους, της τάξης του 2,5-3,0% το χρόνο. Οι ρυθμοί θα είναι 

κάπως υψηλότεροι για την ηλεκτρική ενέργεια, γύρω στο 3,5%, 

και χαμηλότεροι για τα προϊόντα πετρελαίου, 2,0-2,5%. Οι 

προβλέψεις αυτές αποτελούν προσέγγιση των αποτελεσμάτων 

σχετικής εργασίας· που έγινε πρόσφατα στο ΚΕΠΕ και επέκταση 

τους για την περίοδο 2000-2010. Οι υποθέσεις που έγιναν στην 

εργασία αυτή για τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ζήτησης ήταν, για μεν το ΑΕΓΤ, αύξηση με ρυθμό περίπου 2,0% 

μέχρι το 1990 και 3,5-4,0% στη συνέχεια, για δε τις τιμές της 

τελικής ενέργειας, σταθερότητα μέχρι το 1990 (σε πραγματικούς 

όρους) και αύξηση 1-2% το χρόνο στη συνέχεια. Ο ρυθμός 

αύξησης του προϊόντος της βιομηχανίας θεωρήθηκε ότι θα είναι 

υψηλότερος του μέσου ρυθμού για το σύνολο της οικονομίας 

(ρυθμός ΑΕΠ). 
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2. Η ενεργειακή κρίση, που καιρός είναι πλέον να 

αντιληφθούμε ότι αποτελεί τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα σε 

μακροπρόθεσμη προοπτική, θα συνεχιστεί για ολόκληρη την 

περίοδο, με κύριο χαρακτηριστικό τη διατήρηση των ενεργειακών 

τιμών και κυρίως του πετρελαίου στα επίπεδα της περιόδου 1980-

1985. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου το 1986-1987 είναι 

προσωρινή και δεν θα διαρκέσει πολύ. Ακόμη δεν πρέπει να 

αποκλείονται δυσκολίες στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και 

αιφνίδιες μεγάλες . αυξήσεις τιμών, ως αποτέλεσμα καταστάσεων 

πολιτικοστρατιωτικής έντασης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Με ομαλές συνθήκες, η παραδοχή που γίνεται για την εξέλιξη των 

διεθνών τιμών ενέργειας είναι ότι θα αυξάνονται με μέσο ρυθμό 

1-2% το χρόνο. 

3. Οι εγχώριοι ενεργειακοί μας πόροι, δηλαδή ο 

λιγνίτης, η τύρφη και το υδροδυναμικό, επαρκούν για να 

καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια -

με εξαίρεση τον νησιωτικό χώρο - τουλάχιστον μέχρι το 2010. 

Παράλληλα, τα αποθέματα λιγνίτη και τύρφης επαρκούν για να 

τροφοδοτήσουν και οποιεσδήποτε εξωηλεκτρικές χρήσεις τους, που 

είναι ήδη δυνατές (και συμφέρουσες) ή θα προκύψουν στο μέλλον, 

ενώ το υδροδυναμικό της χώρας - το οποίο αποτελεί ιδανική μορ

φή ενέργειας γιατί συνδυάζει: α) πολλαπλότητα χρήσεων, β) 

συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και γ) ασφάλεια τροφοδο

σίας - έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. 

4. Το πραγματικό (κοινωνικό) κόστος του συναλλάγματος 

βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα αρκετά πάνω από τη χρηματική του 

τιμή που δίνεται με τις επίσημες ισοτιμίες. Η διαφορά υπολογί

ζεται σε τουλάχιστον 25% επί των ισοτιμιών - κατά μέσο όρο -

και προβλέπεται να διατηρηθεί εκεί για αρκετά χρόνια. 
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5. Το φυσικό αέριο αποτελεί μορφή ενέργειας απαραίτητη 

σε κάθε αναπτυγμένο ενεργειακό σύστημα, γιατί αποτελεί την 

οικονομικότερη μορφή - σήμερα και ακόμη περισσότερο σε μακρο

χρόνια προοπτική - για πολλές τελικές χρήσεις, διευρύνει την 

ενεργειακή βάση του συστήματος - πολλαπλότητα μορφών και πηγών 

τροφοδοσίας - και στις χρήσεις που υποκαθιστά πετρέλαιο, 

προπάντων στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές 

βιομηχανικής συγκέντρωσης, συμβάλλει σημαντικά στην αντι

μετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

6. Οι ήπιες ή ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν -

κυρίως για τον νησιωτικό χώρο, αλλά ορισμένες και για την 

ηπειρωτική χώρα - την οικονομικότερη λύση για την ενεργειακή 

ανάπτυξη και παράλληλα βοηθούν σημαντικά τη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. 

7. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο ασφαλέστερος, 

οικονομικότερος και καθαρότερος ipónoc για τη συγκράτηση της 

κατανάλωσης ενέργειρς. 

6.3. Στρατηγικοί στόχοι 

Σε συνέπεια με τα βασικά δεδομένα/παραδοχές για τις 

ενεργειακές συνθήκες, διεθνώς και στη χώρα μας, και για τις 

προβλέψει ς/προοπτικές εξέλιξης τους μακροπρόθεσμα, οι στρατη

γικοί στόχοι της ενεργειακής ανάπτυξης είναι οι ακόλουθοι: 

1. Εξασφάλιση πλήρους αυτάρκειας στην κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της ηπειρωτικής χώρας για ηλεκτρική 

ενέργεια, με την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων 

λιγνίτη και τύρφης και τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του 

υδροδυναμικού. 
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2. Ανάπτυξη της απαιτούμενης τεχνολογίας και αξιοποίηση 

των ήπιων μορφών ενέργειας, με έμφαση στις μορφές που μπορούν 

να καλύψουν ανάγκες του νησιωτικού χώρου, καθώς και στη 

γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας και τα μικρά υδροηλεκτρικά για 

ολόκληρη τη χώρα. 

3. Εισαγωγή στο ενεργειακό σύστημα του φυσικού αερίου 

και ανάπτυξη του με γρήγορους ρυθμούς, προς υποκατάσταση 

κυρίως του πετρελαίου στη βιομηχανία και τη θέρμανση κτιρίων, 

αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για 

μαγείρεμα και θέρμανση νερού στον οικιακό τομέα, με προτεραιό

τητα στον εφοδιασμό πόλεων και περιοχών που αντιμετωπίζουν οξύ 

πρόβλημα ενεργειακής ρύπανσης. 

4. Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας για ανακά

λυψη πρόσθετων και νέων εγχώριων ενεργειακών πόρων και της 

έρευνας για την έγκαιρη και βέλτιστη αξιοποίηση τους. 

5. Μείωση της ενεργειακής έντασης (κατανάλωση ενέργειας 

ανά μονάδα Α.Ε.Π.) με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή εθνικού 

Προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας. 

6. Ανάπτυξη των εξωηλεκτρικών - ενεργειακών και μη -

χρήσεων των λιγνιτών και της τύρφης και γενικότερη ορθολογ ι κό

ποι ηση του σχήματος αξιοποίησης των πόρων αυτών. Ενδιαφέρον 

στα πλαίσια του προκειμένου στόχου παρουσιάζει και η πρόταση 

της ΑΕΒΑΛ για διαχωρισμό των ξυλιτικών λιγνιτών της Δ. 

Μακεδονίας και άλλων λιγνιτών μικρών λιγνιτωρυχείων σε 

ποιότητες με βάση την περιεκτικότητα τους σε τέφρα, όπου η 

χαμηλή ποιότητα θα πηγαίνει σε ηλεκτροπαραγωγή και η υψηλή σε 

εξωηλεκτρικές χρήσεις (καύσιμο, παραγωγή λιγνιτοκώκ, αερίων 

και υγρών καυσίμων). 
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7. Ελληνοποίηση των κατασκευών έργων και προμηθειών 

υλικών στο χώρο της ενέργειας και κυρίως της ΔΕΗ, η οποία 

πραγματοποιεί τεράστιες επενδύσεις και δαπάνες για προμήθεια 

υλικών με σημαντική συναλλαγματική συνιστώσα. 

8. Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας, 

κυρίως στο χώρο των στερεών καυσίμων (λιγνίτη και τύρφης), για 

μείωση των απωλειών εκμετάλλευσης, βελτίωση της απόδοσης τους 

κατά την καύση και για την αξιοποίηση κοιτασμάτων υπόγειας 

εκμετάλλευσης. 

9. Ορθολογικοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής με γνώ

μονα την αρχή της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των πόρων, 

που θα βοηθήσει να πραγματοποιηθούν αυτόματα (μέσω των τιμών) 

οι συμφέρουσες υποκαταστάσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών 

ενέργειας και μεταξύ ενέργειας και άλλων συντελεστών 

παραγωγής. 

10. Βελτίωση της οργανωτικής δομής και της στελέχωσης 

του ενεργειακού τομέα σε επιτελικό επίπεδο, ώστε να 

εξασφαλιστεί ο αναγκαίος συντονισμός δράσης των επιμέρους 

φορέων στη βάση καθολικά αποδεκτής αναπτυξιακής στρατηγικής. 
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7. ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1988-1992 

7.1. Γενικά 

Το 5ετές Πρόγραμμα 1988-1992 για την ανάπτυξη του 

ενεργειακού τομέα, όπως εμφανίζεται στην έκθεση αυτή, αποτελεί 

την ενοποιημένη συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους Προγραμ

μάτων κατά θέμα/αντικείμενο, τα οποία εκπονήθηκαν από τους 

αρμόδιους ενεργειακούς φορείς. Τα επιμέρους Προγράμματα 

περιέχονται αναλυτικά στις · εισηγήσεις των φορέων οι οποίες 

βρίσκονται στο ΚΕΠΕ και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 

Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε ότι το 5ετές εντάσσεται 

αρμονικά στη στρατηγική της ενεργειακής ανάπτυξης και 

ανταποκρίνεται στους βασικούς της στόχους. 

7.2. Ηλεκτρική ενέργεια 

Η αναθεώρηση του 1 θετούς Προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΗ 

για την περίοδο 1988-92-97 βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι στόχοι της 

επιχείρησης στην ερχόμενη 5ετία διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική που περιλαμβάνει τα εξής: 

(α) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του λιγνιτικού και λοιπού 

ενεργειακού δυναμικού της χώρας, καθώς επίσης την 

ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 

(β) Τη βελτίωση της αξιοποίησης του παραγωγικού και 

ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η επιχείρηση, 

(γ) Την οικονομική εξυγίανση της επιχείρησης, η οποία προσ

διορίζεται από τη βελτίωση της κεφαλαιακής της δομής με 

την αύξηση του βαθμού αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεων 

166 



και του αντίστοιχου περιορισμού του δανεισμού, με την 

ορθολογικοποίηση της τιμολογιακής της πολιτικής και με 

την αποζημίωση της για την κάλυψη ευρύτερων κοινωνικών 

και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που δεν αιτιολογούνται με 

επιχειρηματικά κριτήρια. 

Στην προσπάθεια για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

της επιχείρησης και για εναρμόνιση του αναπτυξιακού της 

Προγράμματος με το πνεύμα που διέπει τη γενικότερη μακροοικο

νομική πολιτική, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι αύξησης του 

βαθμού αξιοποίησης των οικονομικών πόρων (εξοπλισμού, προσω

πικού, μειώθηκαν οι επενδύσεις s στο ελάχιστο δυνατό και 

προτείνεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου οικονομικής πολιτικής 

που περιλαμβάνει πειθαρχημένες αρχές χρηματοοικονομικής λει

τουργίας της επιχείρησης. 

Οι ειδικότεροι στόχοι στους επιμέρους τομείς της 

επιχείρησης είναι: 

1) Σταθμοί παοανωνής: Το Πρόγραμμα προβλέπει βελτίωση της 

μέσης ετήσιας διαθεσιμότητας των σταθμών παραγωγής με 

αντίστοιχη αύξηση των βαθμών αξιοποίησης της. 0 στόχος αυτός 

θα επιτευχθεί με αποτελεσματικότερη συντήρηση και ταχύτερες 

επισκευές των μονάδων. 

2) Οουνεία: Τίθενται στόχοι για τη μόνιμη και ασφαλή κάλυψη 

των αναγκών σε λιγνίτη, όπως αυτές προσδιορίζονται από την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των λιγνιτικών σταθμών ηλεκτροπαρα

γωγής. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με αύξηση του βαθμού 

αξιοποίησης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με έγκαιρη εγκατάσταση 

του απαιτούμενου πρόσθετου εξοπλισμού για την καλύτερη εκμε

τάλλευση υπαρχόντων ορυχείων και με αύξηση της παραγωγικότητας 

του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Σημαντικός επίσης στόχος του Προγράμματος είναι η 

εντατικοποίηση των λιγνιτικών ερευνών και η επίσπευση εκπό

νησης των μελετών για την εκμετάλλευση γνωστών λιγνιτικών 

Κοιτασμάτων/ ώστε να ιεραρχηθούν σωστά τα νέα ορυχεία και να 

απαλειφθούν οι καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα κατά την 

ανάπτυξη τους που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, καθώς επίσης 

η μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης της τέφρας των λιγνιτικών 

σταθμών, η προοδευτική αποκατάσταση των εκτάσεων λιγνιτωρυ

χείων και η απόδοση τους για αξιοποίηση σε αγροτικές ή άλλες 

χρήσεις, όταν τελειώνει η εκμετάλλευση τους. 

3) Διανουή; Το Πρόγραμμα προβλέπει βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, με συγκράτηση των 

επενδύσεων στα απολύτως αναγκαία επίπεδα. Οι βελτιώσεις 

περιλαμβάνουν μείωση του μέσου χρόνου της ηλεκτροδότησης και 

παροχών ρεύματος, καθώς και μείωση του μέσου χρόνου αποκατά

στασης βλαβών στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης. 

4) Επενδύσε ι e και κατασκευέο: Το Πρόγραμμα προβλέπει συγκρά

τηση του ύψους των επενδυτικών δαπανών, θέτοντας προτεραιότη

τες στα έργα με βάση τεχνικοοικονομικά κριτήρια και κατανέ

μοντας τους απαραίτητους πόρους στα υπό κατασκευή έργα, ώστε 

να μπορέσουν αυτά να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία 

χωρίς καθυστερήσεις. 

Είναι γνωστό ότι στα υπό κατασκευή έργα έχουν δεσμευτεί 

σημαντικοί κεφαλαιακοί πόροι και επομένως η ολοκλήρωση τους θα 

πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποδώσουν το 

αναμενόμενο όφελος και να μη δημιουργήσουν προβλήματα στην 

καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής. 

Επίσης σημαντικός στόχος του Προγράμματος είναι η 

αύξηση του βαθμού συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
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κατασκευές και τις προμήθειες υλικών της ΔΕΗ (ελληνοποίηση 

κατασκευών και προμηθειών). 

5) Χοηυατοοικονουικπ λειτουργία: Στο Πρόγραμμα θεσπίζονται 

χρηματοοικονομικοί στόχοι και αρχές με σκοπό την εξασφάλιση 

χρηματοοικονομικής πειθαρχίας σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. 

Ειδικότερα, ο βασικός χρηματοοικονομικός στόχος που θεσπίζεται 

είναι η κάλυψη των δαπανών του τομέα διαχείρισης, συμπεριλαμ

βανομένων των αποπληρωμών για χρεωλύσια, και η δημιουργία 

πλεονάσματος για τη χρηματοδότηση μέρους των κεψαλαικών 

αναγκών της επιχείρησης με αντίστοιχο περιορισμό του δανεισμού 

της. 

6) Τιυολόνια; Οι στόχοι που τίθενται στην τιμολογιακή πολιτική 

εξασφαλίζουν από τη μια μεριά την επίτευξη των στόχων της 

χρηματοοικονομικής πολιτικής και από την άλλη την ορθολογική 

χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και τη δίκαιη 

επιβάρυνση της κατανάλωσης με το κόστος που προκαλεί στην 

επιχείρηση μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Η επίτευξη των στόχων αυτών 

επιδιώκεται με το σχεδιασμό της δομής των αντίστοιχων 

τιμολογίων την ερχόμενη 5ετία. 

Σχεδιασικχ: συνολικτκ: naoavcjvnc 

Η κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια στην 

ερχόμενη 5ετία εξασφαλίζεται με την ένταξη των έργων που βρί-

κονται ήδη στο στάδιο κατασκευής. Ετσι μέχρι το 1992 προβλέ-

εται να ενταχθούν τα εξής έργα: 

- Η 4η λιγνιτική μονάδα του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στη 

Μεγαλόπολη, ισχύος 300 MW, που θα περατωθεί και θα .λειτουρ

γήσει το 1990. Σημειώνουμε εδώ ότι αυτό το χρόνο (1987) 
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ολοκληρώθηκε η κατασκευή των δύο λιγνιτικών μονάδων του 

Αμύνταιου (2 Χ 300 MW), που προβλέπονταν στο προηγούμενο 

5ετές, και έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα. 

- Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί Στράτου, Πηγών (+ εμπλουτισμός), 

Θησαυρού και Τεμένους, συνολικής ισχύος 648 MW και παραγωγικής 

ικανότητας, με συνθήκες μέτριας υδραυλικότητας, 902 GWH. Οι 

σταθμοί αυτοί προβλέπεται να έχουν όλοι ενταχθεί στο σύστημα 

μέχρι το 1992. 

- Μικρά υδροηλεκτρικά με συνολική ισχύ 57,5 MW και δυνατότητα 

παραγωγής 192,5 GWH - 3.350 ώρες λειτουργίας το χρόνο έναντι 

μόνο 1.500 περίπου ωρών, των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Ακόμη 

μελετώνται μικρά υδροηλεκτρικά ισχύος 61 MW, από τα οποία τα 

42 MW υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν 

μέχρι το 1992. 

- Πετρελαϊκοί σταθμοί στον νησιωτικό χώρο, συνολικής ισχύος 

περίπου 250 MW. Από αυτά, τα 120 MW περίπου θα κατασκευαστούν 

στην Κρήτη, για την οποία παράλληλα θα μελετηθεί και η 

τεχνικοοικονομική δυνατότητα σύνδεσης της με το Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα. 

Στη δεύτερη 5ετία του Προγράμματος, 1992-1997, θα 

ενταχθούν οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί του Ανω Αχελώου (Μεσοχώρα, 

Συκιά) και της Θεσσαλίας. 

Οσον αφορά το φυσικό αέριο, είναι εψικτή η χρήση 

ποσοτήτων μέχρι και 500.-000 ΤΙΠ/έτος στις μονάδες του Αγ.' 

Γεωργίου 8 και 9. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη ΔΕΠ, η χρήση 

του φυσικού αερίου στο σταθμό του Αγ. Γεωργίου μπορεί να 

αρχίσει από το τέλος του 1990. 
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Ανανεώσιμες rmyéc ενέονειαο Με την εφαρμογή προηγμένης τεχνο

λογίας στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ θεωρεί 

την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών οικονομική για την 

αντικατάσταση του καυσίμου ντήζελ υψηλού κόστους που χρησιμο

ποιείται σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

1) Γεωθερυία: Στη Μήλο και τη Νίσυρο, όπου έχει διαπιστωθεί η 

ύπαρξη σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού, έχουν γίνει 

αντίστοιχα 5 και 2 βαθιές γεωτρήσεις. Στη Μήλο έχει εγκαταστα

θεί και λειτουργεί δοκιμαστικά η πρώτη πειραματική γεωθερμική 

μονάδα, ισχύος 2 MW. Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία διαπι

στώθηκε το πρόβλημα που δημιουργείται από την εξαιρετικά υψηλή 

αλατοπεριεκτικότητα του γεωθερμικού ρευστού και ήδη εξετά

ζονται διάφορες λύσεις για την ασφαλή διάθεση του αλμολοίπου. 

Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η καθυστέρηση στην παράδοση 

της μονάδας από τον ανάδοχο. Στις υπόλοιπες ελπιδοφόρες 

περιοχές (Λέσβος, Λουτράκι-Σουοάκι, Κίμωλος, Πολύαιγος) ολο

κληρώνονται οι έρευνες και η συνθετική ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Ειδικά στη Λέσβο βρίσκεται σε εξέλιξη συμπληρω

ματικό γεωφυσικό Πρόγραμμα για τον καθορισμό ενός γεωτρητικού 

Προγράμματος. 

Μέσα στο α' εξάμηνο του 1988 θα αρχίσει η εκπόνηση της 

τεχνικοοικονομικής μελέτης σκοπιμότητας για την αξιοποίηση των 

γεωθερμικών πεδίων Μήλου και Νισύρου, η οποία προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στο τέλος του 1989. Από τα αποτελέσματα της 

μελέτης θα εξαρτηθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης των γεωθερμικών 

αυτών πεδίων και οι παραπέρα δραστηριότητες. Η μελέτη 

διασύνδεσης της Μήλου με αο ηπειρωτικό σύστημα διαμέσου των 

Κυκλάδων είναι υπό εξέλιξη. Η διασύνδεση της Νισύρου με την Κω 
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και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα των νησιών προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στο β' εξάμηνο του 1988. 

Η μονάδα των 2 MW της Μήλου, η διασύνδεση Νισύρου-Κω 

και η μελέτη για την αξιοποίηση των πεδίων Μήλου και Νισύρου 

χρηματοδοτούνται από την ΕΟΚ εκτός ποσοστώσεων. „Εγινε αποδεκτή 

πρόταση για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα VALOREN κατασκευής 

τεσσάρων ακόμη γεωτρήσεων στη Μήλο και εγκατάστασης νέας 

μονάδας 10 MW επίσης στη Μήλο. Το γεωφυσικό Πρόγραμμα Λέσβου 

χρηματοδοτείται από τη δωδέκατη ΓΔ της ΕΟΚ. 

2) Αιολική ενέργεια; Στη νήσο Κύθνο λειτουργεί αιολικό πάρκο 

από 5 μονάδες, συνολικής, ισχύος 100 KW. Οι πειραματικές αυτές 

μονάδες πρόκειται να αντικατασταθούν με νέες, καθαρά εμπορικές 

μονάδες προηγμένης τεχνολογίας, συνολικής ισχύος 150 KW. 

Επίσης στα νησιά της Μυκόνου και Καρπάθου λειτουργούν ανεμο

γεννήτριες με ισχύ 100 και 175 KW αντίστοιχα. 

Το Σεπτέμβριο του 1987 ανακοινώθηκε ότι η ΔΕΗ πρόκειται 

να προμηθευτεί 50 ανεμογεννήτριες με συνολική ισχύ 3,8 MW, από 

την Κρατική Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για εγκα

τάσταση στα νησιά του Αιγαίου. 

Για το Πρόγραμμα αυτό η ΔΕΗ έχει εξασφαλίσει Κοινοτική 

χρηματοδότηση που θα καλύψει το 50% του σχετικού κόστους του 

Προγράμματος. 

Προβλέπεται επίσης να εγκατασταθούν πρόσθετα αιολικά 

πάρκα στα νησιά Ανδρο, Τήνο, Λέσβο και Εύβοια (8,5 MW), και 

Σάμο, Χίο (4,5 MW), που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΕΗ και την 

ECK. 

3) Ηλιακή ενέονεια: Τα φωτοβολτάίκά συστήματα μπορεί να 

παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον για την ηλεκτροδότηση απομα

κρυσμένων περιοχών. 
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I 

Η ΔΕΗ έχει ήδη εγκαταστήσει φωτορολτάικές μονάδες στην 

Αγία Ρούμελη Κρήτης, ισχύος 50 KWp, καθώς και στη νήσο Κύθνο, 

ισχύος· 100 KWp. 

Επίσης \ η ΔΕΜ πρόσφατα εγκατέστησε φωτοβολταϊκές 

μονάδες και σε άλλα νησιά, στη νήσο Γαύδο μια κεντρική μονάδα 

ισχύος 20 KWp και 6 μικρότερες, καθώς και στα Αντικύθηρα μια 

κεντρική μονάδα 25 KWp και 12 μικρές μονάδες. Στο νησί Αρκούς, 

κεντρική μονάδα 25 KWp είναι υπό εγκατάσταση. 

Επενδύσειe 

Οι επενδύσεις στην πρώτη 5ετία για έργα παραγωγής, 

μεταφοράς και διανομής, λιγνιτωρυχεία και λοιπές εγκαταστάσεις 

εκτιμώνται ότι θα διαμορφωθούν στο επίπεδο των 520 δισ. δρχ. 

σε σημερινές τιμές. 

Η διάρθρωση των επενδυτικών δαπανών έχει ως εξής: 

λιγνιτωρυχεία 15%, θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 14%, υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί 26%, εγκαταστάσεις μεταφοράς 8%, εγκαταστάσεις 

διανομής 27% και λοιπές εγκαταστάσεις 10%. 

7.3. Προϊόντα πετρελαίου 

Το Πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα πετρελαιοειδών συντί

θεται από τα επιμέρους Προγράμματα παραγωγής (διύλισης), 

διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών των ΕΛΔΑ και της ΕΚΟ. 

7.3.1. Πρόγραμμα ΕΛΔΑ 

Οι βασικοί στόχοι στο 5ετές ̂Πρόγραμμα ανάπτυξης των 

ΕΛΔΑ και τα μέσα και μέτρα για την υλοποίηση τους είναι τα 
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εξής: 

- Ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργία των έργων 

εκσυγχρονισμού β' φάσης. Τα έργα αυτά είναι: μονάδα αποθείωσης 

νάψθας, μονάδα οποθείωσης ντήζελ - θα δώσει τη δυνατότητα να 

παράγεται όλο το ντήζελ με περιεκτικότητα σε θείο 0,3% -, έργο 

αύξησης παραγωγής καυσίμου αεριωθουμένων και μονάδα ισομε-

ρισμού για την πλήρη αξιοποίηση της νάφθας χαμηλών οκτανίων. 

Σημειώνεται εδώ ότι τα έργα εκσυγχρονισμού α' φάσης (μονάδες 

σχάσης), που είχαν προγραμματιστεί στο προηγούμενο 5ετές, 

ολοκληρώθηκαν ήδη - με μικρή καθυστέρηση - και τέθηκαν σε 

δοκιμαστική λειτουργία. Με τη συμπλήρωση και της β
1
 φάσης 

ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού των 

ΕΛΜ και απομένει πλέον ως κύριο μέλημα η λειτουργία τους στο 

100% της δυναμικότητας τους. 

- Αριστοποίηση της λειτουργίας του παραγωγικού συγκροτήματος 

παλαιών*και νέων μονάδων. Η λειτουργία του συγκροτήματος στο 

100% και η αριστοποίηση της, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως με 

τον καθολικό μηχανογραφημένο επιστημονικό προγραμματισμό - θα 

εγκατασταθεί κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής -, είναι 

βασικές προϋποθέσεις για την απαιτούμενη αύξηση της παραγωγι

κότητας των ΕΛΜ, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στις συνθήκες ανταγωνισμού μετά την πλήρη απελευ

θέρωση της αγοράς πετρελαιοειδών. 

- Μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση της ρύπανσης τόσο στο ευρύτερο 

περιβάλλον, με την παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερη περιεκτι

κότητα σε ρυπαίνοντα συστατικά - ντήζελ με θείο 0,3%, αμόλυβδη 

βενζίνη -, όσο και στο χώρο των διυλιστηρίων με την 

εγκατάσταση νέου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων και με διάφορες προσθήκες και αλλαγές στον εξοπλισμό 
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και τήν παραγωγική διαδικασία. 

- Ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων που θα βοηθήσει επίσης στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των διυλιστηρίων. Μελετάται 

ήδη η σύνδεση των ΕΛΔΑ με εγκαταστάσεις εταιρειών εμπορίας 

πετρελαιοειδών και με το αεροδρόμιο του Ελληνικού. 

- Διερεύνηση της επέκτασης της παραγωγικής δραστηριότητας σε 

χ ημι κά προϊ όντα μεγάλης προστ ι θέμενης αξ ί ας ( f i ne chemi ca 1 s ) 

και της δυνατότητας επέκτασης για παραγωγή βασικών ορυκτε

λαίων. 

- Δημιουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. 

7.3.2. Πρόγραμμα ΕΚΟ 

Για να εξασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του 

συγκροτήματος ΕΚΟ, έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται ή 

έχουν οριστικά προγραμματιστεί ορισμένα έργα άμεσης προτεραιό

τητας για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μονάδων 

παραγωγής του διυλιστηρίου. Παράλληλα πρόκειται να μελετηθούν 

και όιλλα έργα. Οσα από αυτά εγκριθούν θα αρχίσουν να κατασκευ

άζονται προς το τέλος της προσεχούς 5ετίας. 

Τα κυριότερα έργα της πρώτης κατηγορίας είναι τα εξής: 

- Προσθήκη εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονό

μηση επιτυγχάνεται με την ανάκτηση θερμότητας από θερμά 

προϊόντα του διυλιστηρίου, η οποία τώρα απορρίπτεται στο περι

βάλλον και που 9α μπορεί να καταναλώνεται για την προθέρμανση 

του αργού, καθώς και φρέσκου νερού και αέρα που χρησιμο

ποιούνται στη διαδικασία της διύλισης. Η α' φάση του έργου 

εκτελείται ήδη. θα περατωθεί το 1988 με συνολικό κόστος 319 

εκατομ. δρχ. και θα εξοικονομεί 3.955 ΤΙΠ το χρόνο. Η β' φάση 
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θα αρχίσει μετά το 1988 και με την προϋπόθεση της αύξησης των 

τιμών του πετρελαίου, γιατί με τις σημερινές χαμηλές τιμές το 

έργο δεν είναι οικονομικό. Η δαπάνη του υπολογίζεται σε 5 δισ. 

δρχ., η διάρκεια κατασκευής του 4 χρόνια και θα εξοικονομεί 

10.145 ΤΙΠ το χρόνο. 

- Εργα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα έργα αποσκοπούν στον 

περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του θείου από το 

διυλιστήριο, έχουν αρχίσει το 1986, θα περατωθούν το 1988 και 

θα κοστίσουν συνολικά Γ. 132 εκατομ. δρχ. 

- Μετατροπή και προσθήκη εξοπλισμού για παραγωγή ντήζελ 

χαμηλού θείου (0,2%) από αργό>βαρέως τύπου. Το έργο θα αρχίσει 

μέσα στο 1987 και θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 χρόνια, θα 

κοστίσει 945 εκατομ. δρχ. και με τη λειτουργία του θα 

αποφευχθεί απώλεια προϊόντων αξίας περίπου 500 εκατομ. δρχ. το 

χρόνο. 

Τα έργα της δεύτερης κατηγορίας, τα οποία έχει 

προγραμματιστεί να μελετηθούν στα αμέσως επόμενα χρόνια, 

είναι : 

- η εγκατάσταση μονάδας σχάσης, 

- λιμενικά έργα και αύξηση των αποθηκευτικών χώρων, ώστε να 

μπορούν να ελλιμενισθούν μεγάλα δεξαμενόπλοια, και 

- έργα βελτίωσης της εξυπηρέτησης στο σταθμό φόρτωσης 

βυτιοφόρων αυτοκινήτων. 

7.4. Ερευνα για υδρογονάνθρακες 

Το μακροχρόνιο -αναπτυξιακό Πρόγραμμα της ΔΕΓ7-ΕΚΥ 

στοχεύει στην πλήρη ερευνητική κάλυψη όλων των πετρελαιο-

πιθανών περιοχών της χώρας. Η έρευνα για υδρογονάνθρακες 
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άρχισε με την ίδρυση της ΔΕΠ το 1975 και μέχρι σήμερα (1986) 

έχει απορροφήσει περίπου 17 δισ. δρχ. Παράλληλα η ΔΕΠ, έχοντας 

ως στόχο την απόκτηση ερευνητικής αυτοδυναμίας, προχώρησε 

σύντομα στη δημιουργία υποδομής με την προοδευτική στελέχωση 

της και την αγορά του απαραίτητου μηχανολογικού και μηχανογρα

φικού εξοπλισμού, με κυριότερα στοιχεία: ένα γεωτρύπανο για 

χερσαίες γεωτρήσεις μέσου βάθους, εξοπλισμό για τη συγκρότηση 

νέων συνεργείων γεωφυσικής έρευνας και, ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Το ερευνητικό Πρόγραμμα της ΔΕΠ-ΕΚΥ για την περίοδο 

1988-1992 προβλέπεται να απορροφήσει 27 δισ. δρχ., από τις 

οποίες 0,5 δισ. για γεωλογική έρευνα, 3,5 δισ. για γεωφυσική 

έρευνα και 23 δισ. για γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

γεωτρήσεων για γεωθερμία. Οι παραπάνω δαπάνες αφορούν τις 

καθαρά ερευνητικές δραστηριότητες και δεν καλύπτουν την 

ανάπτυξη κοιτασμάτων που τυχόν θα ανακαλυφθούν στην 5ετία. 

Επιμέρους συγκεκριμένοι ερευνητικοί στόχοι της ΔΕΠ-ΕΚΥ 

στην προσεχή 5ετία είναι: 

- η συνεχής απασχόληση των γεωφυσικών συνεργείων και του 

μηχανολογικού κέντρου για την επεξεργασία των γεωφυσικών 

στοιχείων και 

- η εκτέλεση 35-40 χερσαίων γεωτρήσεων μικρού και μέσου 

βάθους, 2 βαθιών χερσαίων γεωτρήσεων 6.500 μέτρων και 7-10 

θαλάσσιων γεωτρήσεων. 

7.5. Ερευνα για εγχώριους ενεργειακούς πόρους εκτός 

υδρογονανθράκων 

Ο κύριος φορέας για την ανακάλυψη : των εγχώριων ενεργει

ακών πόρων εκτός υδρογονανθράκων, δηλαδή λιγνίτη, τύρφης, 
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γεωθερμίας και ραδιενεργών μεταλλευμάτων, είναι το ΙΓΜΕ. Τα 

αποτελέσματα της ερευνητικής του δραστηριότητας στον 

ενεργειακό χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, είναι 

πράγματι εντυπωσιακά. Η δραστηριότητα του φορέα αναπτύσσεται 

προγραμματισμένα, με ετήσια και 5ετή ερευνητικά Προγράμματα, 

εναρμονισμένα με την ακολουθούμενη εθνική ενεργειακή πολιτική, 

και χρηματοδοτείται κατά βάση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν

δύσεων (Π.Δ.Ε.), Στον ίδιο χώρο γίνονται έρευνες και από τη 

ΔΕΗ (λιγνίτες, γεωθερμία), σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ ή και μόνο 

από αυτή, με δικά της συνεργεία. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα επιμέρους 

ερευνητικά Προγράμματα του φορέα για την προσεχή 5ετία 1988-

1992. 

Λιγνίτες - Τύρφη 

Αντικείμενο έρευνας του ΙΓΜΕ στο χώρο των λιγνιτών και 

της τύρφης είναι κυρίως ο εντοπισμός αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων 

και η μελέτη τους από γεωλογικής και κοιτασματολογικής 

σκοπιάς. Οι μελέτες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων γίνονται από 

φορείς που έχουν την ευθύνη της αξιοποίησης τους. Οικονομο

τεχνικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας γίνονται 

βέβαια και από το ΙΓΜΕ, στην έκταση που είναι απαραίτητες για 

την επιβεβαίωση ή τον επαναπροσδιορισμό των ερευνητικών του 

στόχων. 

Στους βασικούς στόχους της έρευνας, εκτός από τον 

εντοπισμό και την πλήρη κοιτασματολογική μελέτη άμεσα 

αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, περιλαμβάνεται και η διερεύνηση 

όλων των γαιανθρακοφόρων περιοχών, προς απογραφή, αποτίμηση 

και ποιοτική ταξινόμηση του ολικού γαιανθρακικού δυναμικού της 
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χώρας, ώστε να διευκολυνθεί ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός 

για την αξιοποίηση του (βλ. Χάρτη 2). 

Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας του ΙΓΜΕ στο χώρο των 

λιγνιτών και της τύρφης για την περίοδο 1988-1992 είναι: 

- η ανακάλυψη, έρευνα και αξιολόγηση αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων 

λιγνίτη, ικανού μεγέθους για τη χρησιμοποίηση τους στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

- η πληρέστερη έρευνα μικρότερου μεγέθους κοιτασμάτων λιγνίτη 

και τύρφης, για τα οποία διαφαίνεται δυνατότητα αξιοποίησης 

τους για εξωηλεκτρικές χρήσεις, 

- η συμπλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των λιγνιτοφόρων 

και λιγνι τόπι θανών περιοχών της χώρας, η ποιοτική και κατά 

δυνατή χρήση ταξινόμηση των λιγνιτών και στη συνέχεια η 

σύνταξη μητρώου και άτλαντα των λιγνιτών της χώρας, 

- η μελέτη της σύστασης (χημισμού) των λιγνιτών και της τύρφης 

καθώς και των περιεχόμενων σ'αυτά ιχνορρυπαντών και χρήσιμων 

ιχνοστοιχείων, για προστασία από τη ρύπανση κατά την καύση και 

για ενδεχόμενη αξιοποίηση των χρήσιμων στοιχείων, 

- η καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση των τυρφώνων για την 

ορθολογικότερη αξιοποίηση τους, κυρίως στον αγροτικό τομέα, 

- η διερεύνηση λιθανθρακοπέρμιων σχηματισμών διαφόρων περιοχών 

για τον έλεγχο ύπαρξης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων λιθάνθρακα 

και, τέλος, 

- η ανάπτυξη της βασικής επιστημονικής γεωλογικής έρευνας στο 

χώρο των στερεών καυσίμων, η προώθηση της επιστημονικής γνώσης 

γι'αυτά και η τελειοποίηση των μεθόδων αναζήτησης τους. 

Στην περίοδο 1988-1992, η αναζήτηση κοιτασμάτων και η 

επαύξηση των αποθεμάτων λιγνίτη και τύρφης θα βασιστούν σε 

ευρύ ερευνητικό Πρόγραμμα που καλύπτει πάνω από 50 περιοχές 
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της χώρας. Το Πρόγραμμα αυτό θα απαιτήσει τη διάνοιξη 150.000 

μ. γεωτρήσεων, θα απορροφήσει δαπάνη της τάξης των 1.100 

εκατομ. δρχ. (δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απόκτηση 

εξοπλισμού) και αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των 

βεβαιωμένων αποθεμάτων λιγνίτη και τύρφης κατά 800 εκατομ. 

τόνους, δηλαδή κατά 15%. Υπολογίζεται ότι μικρό μόνο ποσοστό 

των αποθεμάτων αυτών θα είναι επιφανειακά εκμεταλλεύσιμο με τα 

σημερινά δεδομένα, σημαντικό όμως τμήμα τους θα μπορεί να 

τύχει οικονομικώς συμφέρουσας υπόγειας εκμετάλλευσης. 

Γεωθεουία 

Οπως συμβαίνει στην έρευνα λιγνιτών και τύρφης, έτσι 

και η έρευνα για γεωθερμία είναι βασικά αρμοδιότητα του ΙΓΜΕ 

και χρηματοδοτείται κυρίως από το Π.Δ.Ε. Ερευνες για γεωθερμία 

υψηλής ενθαλπίας γίνονται από το ΙΓΜΕ και για λογαριασμό της 

ΔΕΗ - με εξαίρεση τις βαθιές γεωτρήσεις τις οποίες εκτελεί η 

ίδια, -. Ακόμη, υπάρχουν και περιπτώσεις έρευνας για 

λογαριασμό και με κάλυψη άλλων φορέων, όπως ΕΤΒΑ, ΟΤΑ κλπ. 

Για την προώθηση και παραπέρα ανάπτυξη των γεωθερμικών 

ερευνών χρειάζεται να αυξηθεί και επιμορφωθεί το τεχνικό και 

επιστημονικό προσωπικό και να εξασφαλισθούν κατάλληλα τεχνικά 

μέσα, κυρίως για την εκτέλεση γεωτρήσεων έρευνας-παραγωγής 

ενδιάμεσου βάθους (150-600 μ. ). 

Τα ερευνητικά Προγράμματα του ΙΓΉΕ για τη γεωθερμία 

στην 5ετία 1988-1992 θα καλύψουν πολύπλευρα και σε διάφορες 

φάσεις τους παρακάτω στόχους: 

- την ανακάλυψη νέων γεωθερμικών πεδίων, 

-· την αξιολόγηση και συμπλήρωση ήδη γνωστών πεδίων και 

- τη συνέχιση των εργασιών απογραφής των πιθανών και πολύ 
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πιθανών πεδίων, με εκτίμηση των αποθεμάτων και των χαρακτη

ριστικών τους. 

Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια προώθησης και ανάπτυξης 

διαφόρων εφαρμογών της γεωθερμίας, με τη συνεργασία διαφόρων 

αναπτυξιακών φορέων, όπως ΕΤΒΑ, ΑΤΕ, Υπ. Γεωργίας, ΟΤΑ, Συνε

ταιρισμοί κλπ. 

Τα Προγράμματα θα καλύψουν περισσότερες από 20 

περιοχές που αφορούν ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, αλλά συγκε

ντρώνονται περισσότερο στη βόρεια και ανατολική ηπειρωτική 

καθώς και στη νησιωτική χώρα. 

Οι άμεσες δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση 

των Προγραμμάτων φθάνουν τα 550 εκατομ. δρχ. Αν προκύψουν 

συνθήκες για παραπέρα παραγωγικές γεωτρήσεις και μελέτες, θα 

χρειαστούν επιπλέον μέχρι 180 εκατομ. δρχ. Σ'αυτά δεν συνυπο

λογίζονται δαπάνες της ΔΕΗ για έρευνες στη γεωθερμία υψηλής 

ενθαλπίας, ούτε δαπάνες για βαθιές γεωτρήσεις που θα εκτελέσει 

η ΔΕΠ στην περιοχή Δ. Νέστου. 

Μεγάλη προτεραιότητα στα μέτρα για την αξιοποίηση της 

γεωθερμίας έχει η συμπλήρωση/βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας. 

Ειδικότερα θα πρέπει να ρυθμιστούν θέματα προτεραιοτήτων, τόσο 

για τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης όσο και για τις 

δυνατές χρήσεις. Ακόμη πρέπει να μελετηθούν τρόποι κάλυψης του 

"μεταλλευτικού ρίσκου", δηλαδή των πιθανών μεγάλων ζημιών που 

συνεπάγονται αποτυχημένες παραγωγικές γεωτρήσεις. 

Ραδιενεονά υεταλλεύυατα 

Στον τομέα της έρευνας για ανακάλυψη εκμεταλλεύσιμου 

ουρανίου και αποτίμηση του συνολικού δυναμικού της χώρας σε 

ραδιενεργά μεταλλεύματα έχει υπάρξει σημαντική καθυστέρηση. Οι 
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γειτονικές μας χώρες Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Τουρκία 

προηγούνται σε σύγκριση με εμάς στον τομέα αυτό κατά 10 

τουλάχιστον χρόνια, και οι δύο πρώτες έχουν περάσει ήδη στη 

φάση της εκμετάλλευσης των ουρανίούχων κοιτασμάτων τους. 

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το γεωλογικό περιβάλλον της χώρας 

μας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη συγκεντρώσεων 

ουρανίου, γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες 

ανεύρεσης οικονομικών κοιτασμάτων έναντι των γειτονικών χωρών. 

Οι στόχοι της έρευνας του ΙΓΜΕ για ραδιενεργά 

μεταλλεύματα στην 5ετία 1988-1992 είναι συνοπτικά οι ακό

λουθοι : 

- Ο εντοπισμός εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων ουρανίου, η επαύ

ξηση των γνωστών αποθεμάτων και η γνώση των ποσοτικών και 

ποιοτικών τους παραμέτρων. 

- Η καταγραφή και αποτίμηση του συνολικού δυναμικού της χώρας 

σε ραδιενεργά μεταλλεύματα. 

- Η συνέχιση της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας υποδομής 

και η συνεχής ενημέρωση στις διεθνείς εξελίξεις. 

Το Πρόγραμμα 1988-1992 θα καλύψει πολλές περιοχές της 

χώρας, αναμένεται να ανεβάσει τα βεβαιωμένα αποθέματα ουρανίου 

μετάλλου στους 3.000 τόνους περίπου και θα απαιτήσει δαπάνες 

της τάξης των 400 εκατομ. δρχ. 

7.6. Εισαγωγή και ανάπτυξη φυσικού αερίου 

Η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για την εισαγωγή του 

φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας σύστημα πάρθηκε στη βάση 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού δαπανών 

έργων για την εισαγωγή και ανάπτυξη του, τα οποία προέκυψαν 
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από την οριστική τεχνικοοικονομική μελέτη που εκπονήθηκε για 

το θέμα αυτό από τη ΔΕΠ, σε συνεργασία με την British Gas. To 

χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός δαπανών συνθέτουν το 

Πρόγραμμα για το φυσικό αέριο στην 5ετία 1988-1992 και πέρα 

από αυτή, που είναι το ακόλουθο: 

- Τα έργα για την εισαγωγή και τη σταδιακή ανάπτυξη του 

φυσικού αερίου θα αρχίσουν το 1988 και θα ολοκληρωθούν το 

2002. Το συνολικό κόστος των επενδύσεων έχει προϋπολογισθεί σε 

1 δισ. $ (σταθ. τιμές 1987) και από αυτά τα 602 εκατομ. $ 

(60%) θα δαπανηθούν στην περίοδο 1988-1991. Η κλιμάκωση των 

δαπανών στην 4ετία είναι 6, 58, 236 και 302 εκατομ. $ και τα 

300 εκατομ. $ (50%) είναι σε συνάλλαγμα, ενώ από τη δαπάνη των 

400 εκατομ. $ περίπου, που θα απαιτηθεί μετά το 1991, μόνο 50 

εκατομ. $ είναι σε συνάλλαγμα. 

- Η εισαγωγή και κατανάλωση του φυσικού αερίου θα αρχίσει το 

1992 και θα αυξάνεται προοδευτικά, για να φθάσει στην περίοδο 

2000-2005 - που θα έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα διανομής - τα 

2.400 εκατομ. κυβ. μέτρα. Η ποσότητα αυτή θα αντιπροσωπεύει το 

7% των συνολικών αναγκών για πρωτογενή ενέργεια, έναντι 20% 

που είναι η μακροπρόθεσμη δυνατότητα συμμετοχής του, και θα 

καλύπτει ανάγκες περιοχών κατά μήκος του άξονα Αθήνα-

θεσσαλονίκη-θράκη. Υπολογίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή Αθήνας-

Πειραιά-Ελευσίνας θα απορροφήσει το 70% της συνολικής κατανά

λωσης. Για τη διάθεση της ποσότητας των 2.400 εκατομ. κυβ. 

μέτρων προβλέπεται η ακόλουθη κατανομή κατά χρήση: 

- Παραγωγή ηλεκτρ. ενέργ. 

(Κερατσίνι) 600 εκατομ. κυβ. μ. (25%) 

- Βιομηχανία (ενεργειακή χρήση) 935 " " " (39%) 

- Οικιακός, εμπορικός τομέας 600 " " " (25%) 
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- Πρώτη ύλη στη βιομηχανία 265 εκατομ. κυβ. μ. (11%) 

Στα πλεονεκτήματα της εισαγωγής του φυσικού αερίου, 

εκτός άλλων, .περιλαμβάνεται και η δημιουργία δυνατοτήτων για 

αύξηση των εξαγωγών μέσω συμφωνιών για αντισταθμιστικές 

αγορές, καθώς και η αποφυγή επενδύσεων από τη ΔΕΗ, ύψους 400 

εκατομ. $, στο μέτρο που το φυσικό αέριο θα υποκαταστήσει 

ηλεκτρισμό. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ να 

λειτουργήσει σε σταθερή βάση το σταθμό Αγ. Γεωργίου στο Κερα

τσίνι, αφού θα έχει λυθεί το πρόβλημα της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος από τη λειτουργία του. 

7.7. Ερευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας 

Για τον ενεργειακό τομέα η κρίση του 1973 σήμανε, εκτός 

άλλων, και γενική κινητοποίηση για ανακάλυψη και αξιοποίηση 

νέων μορφών ενέργειας, για δημιουργία νέων χρήσεων, για 

ενδοενεργειακές υποκαταστάσεις και υποκαταστάσεις ενέργειας 

από ̂  άλλους συντελεστές, για εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτίωση των αποδόσεων κλπ. Ολα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από 

μια διαδικασία τεχνολογικών αλλαγών-εξελίξεων τεράστιας 

έκτασης, η οποία σήμερα πλέον προϋποθέτει την ύπαρξη και 

αποτελεσματική λειτουργία της θεσμοθετημένης έρευνας και 

ανάπτυξης τεχνολογίας (Ε & AT). 

Στη χώρα μας ο συντονισμός της Ε & AT είναι αρμοδιότητα 

του ΥΒΕΤ και ειδικότερα της Γ.Γ.Ε.Τ. Για το συντονισμό των 

Προγραμμάτων Ε & AT στο χώρο της ενέργειας, η Γ.Γ.Ε.Τ. διακρί

νει τρεις τομείς που είναι α) τα καύσιμα (υγρά, στερεά και 

αέρια), β) οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και γ) η εξοικο

νόμηση ενέργειας. 
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Υπάρχουν τρέχοντα Προγράμματα σε όλους τους τομείς που 

διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

α. Διακρατικά που περιλαμβάνουν διμερή Προγράμματα, όπως ο 

ηλιακός οικισμός της Λυκόβρυσης, το αιολικό πάρκο της Κύθνου 

κλπ., συμμετοχή σε Προγράμματα της ΕΟΚ, των οποίων ο αριθμός 

είναι πολύ μεγάλος, και συμμετοχή σε Προγράμματα διεθνών 

οργανισμών όπως του ΔΟΕ. 

β. Εθνικά Ποονοάυυατα της Γ.Γ.Ε-Τ. που προκηρύσσονται από 

αυτή, εκπονούνται από τα Α.Ε.Ι. και άλλους φορείς του Δημοσίου 

και αφορούν τις ανανεώσιμες μορφές, την εξοικονόμηση κλπ., 

επίσης άλλα που απευθύνονται σε παραγωγικούς φορείς και 

αφορούν την ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας, καθώς και συντονι

σμένα Προγράμματα που αφορούν ευρύτερα θέματα και αναλαμβάνο

νται από περισσότερες ομάδες ερευνητών. 

γ. Ποονοάυιιατα Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη 

Γ.Γ.Ε.Τ. 

Στόχοι για την προώθηση της Ε & AT στην προσεχή 5ετία 

είναι οι ακόλουθοι: 

- Αξιοποίηση των Προγραμμάτων της ECK, δηλαδή ,HORS-QUOTA, 

VALOREN, ΜΟΠ, σε συνδυασμό με τα Εθνικά Προγράμματα για την 

ανάπτυξη εγχώριων παραγωγικών δραστηριοτήτων στους τομείς των 

ανανεώσιμων πηγών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αξιο

ποίησης των στερεών καυσίμων. 

Ιδρυση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα 

συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της Ε & AT στον τομέα αυτό 

και εκτός άλλων θα καλύψει και τεχνολογικά θέματα στην εξοικο

νόμηση ενέργειας. Το κέντρο αυτό θα βοηθήσει επίσης στην 

καλύτερη σύνδεση των δραστηριοτήτων της Ε & AT με τη βιομηχα

νία και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων στη χώρα. 
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Εμπλουτισμός και βελτίωση της αξιοπιστίας των 

στατιστικών στοιχείων που χρειάζονται για την Ε & ΑΓ στον 

τομέα της ενέργειας και σύνδεση με κατάλληλα κέντρα του 

εξωτερικού. 

Ανάπτυξη της υποδομής της Ε & AT με την εκπαίδευση 

προσωπικού για ειδικευμένες εφαρμογές στη βιομηχανία, εκπαί

δευση στελεχών μέσω της έρευνας, αξιοποίηση του ειδικευμένου 

επιστημονικού δυναμικού των Ελλήνων του εξωτερικού και 

εξοικείωση του κοινού με τη χρησιμοποίηση των νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων εκτιμάται ότι θα 

απαιτηθεί δαπάνη 700 εκατομ. δρχ. το χρόνο, στην οποία 

περιλαμβάνεται και το κόστος για την ολοκλήρωση της κατασκευής 

του ηλιακού οικισμού Λυκόβρυσης και για τις μετρήσεις αξιολό

γησης του, καθώς και οι αρχικές δαπάνες κατασκευής και 

εξοπλισμού του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών. 

7.8. Εξοικονόμηση ενέργειας 

Στο κεφάλαιο 5 της έκθεσης προτάθηκαν διάφορα μέσα Και 

μέτρα που θα συνθέτουν την πολιτική για εξοικονόμηση ενέργειας 

στο μέλλον. Το Πρόγραμμα που περιγράφεται εδώ είναι 

περισσότερο συγκεκριμένο, προτάθηκε από το ΕΣΕ στα τέλη του 

1986 και προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΥΒΕΤ μέσα στην 5ετία 

1988-1992. Περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δραστηριότητες 

με τις αντίστοιχες δαπάνες: 

(1) Τεκμηρίωση - μελετητική υποδομή για 

χάραξη πολιτικής εξοικονόμησης 250 εκατομ. δρχ. 

(2) Ενημέρωση/πληροφόρηση/εκπαίδευση για 
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εξοικονόμηση ενέργειας 500 εκατομ. δρχ. 

(3) Προώθηση επενδύσεων για εξοικονόμηση 

ενέργειας 400 εκατομ. δρχ. 

Σύνολο 1.150 εκατομ. δρχ. 

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια 

για να αντιμετωπιστούν με κάπως ολοκληρωμένο τρόπο και σε 

μακροχρόνια βάση τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στην 

Ελλάδα. Είναι, όπως είδαμε, συνολικής δαπάνης 1,15 δισ. δρχ. 

και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στον Κοινοτικό κανονισμό 

VALOREN. Ó προϋπολογισμός του Προγράμματος αυτού ίσως 

αποδειχθεί ανεπαρκής, γι'αυτό κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί 

αύξηση του, με την προϋπόθεση ότι κατά τη σταδιακή εκτέλεση 

του θα προκύψουν αδιαμφισβήτητα οφέλη από την εφαρμογή του 

Προγράμματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Τέλος σημειώνεται ότι ένα μικρό τμήμα του Προγράμματος, 

συνολικής δαπάνης 73 εκατομ. δρχ., έχει αρχίσει να υλοποιείται 

ήδη, σε συνεργασία του ΥΒΕΤ με το ΕΛΚΕΠΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρατηρήσεις μελών της Ομάδας Εργασίας 

στο κείμενο της Εκθεσης 





Α. Παρατηρήσεις των κ.κ. Κ. Στελακάτου, Κ. Ντελκή, 

Γ. Κουτζούκου 

Σελίδα 22 

θα έπρεπε να αναφερθεί σχετικά με την εντατική χρησιμοποίηση 

του πετρελαίου ότι: 

Αυτή βέβαια ήταν η πολιτική που ακολουθήθηκε από το σύνολο 

σχεδόν των χωρών λόγω της χαμηλής τιμής του πετρελαίου. Και 

πρέπει να τονιστεί ότι η χαμηλή τιμή του πετρελαίου ήταν 

κυρίως εκείνη που συνετέλεσε στη ραγδαία ανάπτυξη αλλά και 

στον εφησυχασμό και στη σπατάλη. 

Σελίδα 28 

Πρέπει να αναφερθεί ότι και η πολλαπλότητα των ενεργειακών 

πηγών αποτελεί στόχο της ενεργειακής πολιτικής πολλών χωρών. 

Επίσης ότι πρέπει να επιδιωχθεί ανάπτυξη μέσω λιγότερο 

ενεργοβόρων κλάδων. 

Σελίδα 31 

Πρέπει να αναφερθούν τα εξής: 

α) Η χρήση λιθάνθρακα για μεικτή καύση τα επόμενα χρόνια 

προβλέπεται να μηδενιστεί/ γιατί θα υποκατασταθεί από 

λιγνίτες (εγχώριους) υψηλής θερμογόνου δυνάμεως. 

β) Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής 

γίνεται με βάση την αρχή της αυτοδυναμίας και εισαγωγές 

ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται καταρχήν σε περιπτώσεις που 

συμφέρουν οικονομικά σε επίπεδο Εθνικής Οικονομίας. Οι 

αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόψη 

περίοδο οφείλονται στην απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουρ-

191 



γίας του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι, ισχύος 450 MW, 

τον Ιούνιο του 1981 για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

της Αττικής μετά από απόφαση της Κυβέρνησης. Η χαμηλή 

υδραυλικότηταα των επόμενων ετών χειροτέρευσε την κατά

σταση. Οι συνέπειες αυτές θα ήταν χειρότερες, αν οι 

ρυθμοί αύξησης της ζήτησης ήταν υψηλότεροι (όπως είχε 

προβλεφθεί) και είχαν επισημανθεί από τη Διοίκηση της ΔΕΗ 

αμέσως με σχετική επιστολή στον Υπουργό Ενέργειας. 

Σελίδα 71 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος της περιόδου του προηγού

μενου Προγράμματος (1983-1987) όλες οι μονάδες, συνολικής 

ισχύος 1820 MW, που είχαν προγραμματιστεί να ενταχθούν, έχουν 

τεθεί σε λειτουργία. 

Σελίδες 83 έως 91 

Διαφωνούμε πλήρως με το περιεχόμενο των σελίδων 83 ως 91 και 

προτείνουμε αντί αυτών τις σελίδες 196 ως 202. 

Σελίδες 96-97 

Διαφωνούμε με το περιεχόμενο της σελίδας 96 και το τμήμα της 

σελίδας 97 που αναφέρεται στους ηλιακούς θερμοσίφωνες. Αντί 

αυτών προτείνουμε το κείμενο της σελίδας 203. 

Σελίδες 110 έως 112 

Διαφωνούμε πλήρως με το περιεχόμενο της παραγράφου 3.3 (Υδρο

δυναμικό) και προτείνουμε το συνημμένο κείμενο στις σελίδες 

204-205. 
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Σελίδα 118 

Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι πιθανό να επαρκέσει ο λιγνίτης 

για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ηπειρωτικού ! 

τμήματος της χώρας μέχρι το 2010, εφόσον αποδειχθεί ότι τα 

κοιτάσματα είναι τεχνικοοικονομικά εκμεταλλεύσιμα. 

Σελίδα 137 

Διαφωνούμε με τη θέση του ΚΕΠΕ ότι στους υπολογισμούς του 

μακροχρόνιου οριακού κόστους εμπεριέχεται και ένα ποσοστό 

κέρδους. Η ΔΕΗ θεωρεί ότι το επιτόκιο 10% αντανακλά ικανο-

οιητικά το πραγματικό κόστος στενότητας των κεφαλαίων στην 

Ελληνική Οικονομία. 

Κατόπιν τούτου προτείνουμε την αντικατάσταση της τρίτης παρα

γράφου με τα εξής: 

Σχετικά με το μακροχρόνιο οριακό κόστος, στο οποίο βασίζονται 

όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί, για την υποτιμολόγηση της ηλεκ-

ρικής ενέργειας, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτό έχει 

υπολογιστεί με επιτόκιο 10% σε σταθερές τιμές. Η ΔΕΗ θεωρεί 

ότι το επιτόκιο αυτό αντανακλά ικανοποιητικά το πραγματικό 

κόστος στενότητας των κεφαλαίων στην Ελληνική Οικονομία. 

Σελίδα 141 

Διαφωνούμε νιε το περιεχόμενο της παραγράφου 4.2.3 (Λιγνίτης) 

και προτείνουμε το εξής: 

4.2.3. Λιγνίτες: 

Το λειτουργικό κόστος στα υφιστάμενα λιγνιτωρυχεία ανέρχεται, 

σε σημερινές τιμές, κατά μέσο όρο σε 765 δρχ./τόνο λιγνίτη ή 
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1,68 δρχ./KWH. To 45% του κόστους αυτού οφείλεται στις δαπάνες 

μισθοδοσίας και το υπόλοιπο στις λοιπές λειτουργικές δαπάνες. 

Σημειώνεται ότι στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 

αποσβέσεις και η εξυπηρέτηση κεφαλαίου, η αναφορά των οποίων 

σε τιμές ιστορικού κόστους μόνο σύγχυση θα μπορούσε να προ

καλέσει για το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη από τα νέα 

λιγνιτωρυχεία, όπου οι συνθήκες εκμετάλλευσης γίνονται συνεχώς 

δυσμενέστερες. Το κόστος από τα νέα ορυχεία, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις και η εξυπηρέτηση κεφαλαίου, 

διαμορφώνεται σε σημερινές τιμές κατά μέσο όρο στα επίπεδα των 

4,5 δρχ./KWH. Το 50% περίπου του κόστους αυτού αποτελεί το 

λειτουργικό κόστος και το υπόλοιπο 50% οφείλεται στις 

αποσβέσεις και την εξυπηρέτηση κεφαλαίου των εγκαταστάσεων. 

Στο κόστος εξόρυξης θα πρέπει να προστεθεί και η αξία εξαντλη-

σιμότητας, η οποία αντανακλά μία πρόσοδο (rent) που οφείλεται 

στην εξαντλησιμότητα του λιγνιτικού αποθέματος και στο κόστος 

του ακριβότερου υποκατάστατου καυσίμου. 

Τα ιδιωτικά ορυχεία έχουν γενικά καλύτερης ποιότητας λιγνίτη 

από το λιγνίτη των ορυχείων της ΔΕΗ και μικρό κόστος εξόρυξης 

λόγων καλύτερων συνθηκών εκμετάλλευσης. 

Σελίδα 162 

Στην παράγραφο 3 (οι εγχώριοι ενεργειακοί μας πόροι) είναι 

απαραίτητο να αναφερθεί ότι: Είναι προφανές ότι αυτές είναι 

πρώτες εκτιμήσεις και πρέπει να γίνουν πλήρεις μελέτες για τα 

τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με τη 

διάνοιξη των νέων ορυχείων. 
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Γενική παρατήρηση 

Εχει δοθεί μεγάλη έκταση στην κριτική του παρελθόντος, ενώ 

λείπουν ουσιαστικά στοιχεία από ένα ενεργειακό Πρόγραμμα, 

όπως: 

- Επισήμανση των σπουδαιότερων προβλημάτων και προτάσεις για 

την αντιμετώπιση τους, π.χ. ο προσδιορισμός των αναγκών σε 

νερό για όλη τη χώρα προκειμένου να ιεραρχηθούν τα ΥΗΕ της 

ΔΕΗ, αλλά και τα μικρά ΥΗΕ που μπορούν να κατασκευαστούν από 

τους ÖTA, μελέτες νέων ορυχείων προκειμένου να γίνει 

βέλτιστη επιλογή τους κ.ά. 

- Μέτρα για την υλοποίηση και ταχεία διείσδυση του φυσικού 

αερίου με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία. 

- Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. 

- Προτάσεις για φορολογική και τιμολογιακή πολιτική. 

- Μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. 

- θεσμικά μέτρα, όπως προτάσεις για ίδρυση Οργανισμού 

Ενέργειας, φορέα γεωθερμίας κ.ά 
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Από την ίδρυση της ΔΕΗ το 1950, αρχίζουν να χρησιμοποι

ούνται μόνο εγχώριοι ενεργειακοί· πόροι (ΑΗΣ Αλιβερίου, ΥΗΣ 

Λάδωνα, Λούρου, Αγρα κλπ.). Το 1957 άρχισε να λειτουργεί το 

ορυχείο και οι πρώτες μονάδες της Πτολεμαϊδας. Στα μέσα της 

ΙΟετίας του '60 οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου αλλά και των 

πετρελαϊκών σταθμών οδήγησαν στην κατασκευή των πετρελαϊκών 

μονάδων Αλιβέρι ου και Λαυρίου και σε επέκταση του Αγ. 

Γεωργίου. Αυτή άλλωστε ήταν και η παγκόσμια τάση. Παράλληλα 

όμως, και πριν από την ενεργειακή κρίση του 1973, είχε 

αποφασιστεί η κατασκευή των ΑΗΣ Μεγαλόπολης και Καρδιάς (στην 

Πτολεμαϊδα) και η διάνοιξη νέων ορυχείων. Επίσης συνεχιζόταν 

και η κατασκευή ΥΗΕ. 

Μοναδική εξαίρεση στη ΙΟετία του '70 αποτελεί η αναβολή 

κατασκευής της 4ης μονάδας Μεγαλόπολης το 1978. Οι νέες 

μονάδες του Αγ. Δημητρίου είχαν προγραμματιστεί στη ΙΟετία του 

'70 για να τεθούν σε λειτουργία από το 1982 και μετά. Επειδή 

τα τελευταία έτη της ΙΟετίας του * 70 παρατηρήθηκε απότομη 

αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε περίπτωση 

κρίσιμης υδραυλικότητας μπορεί να οδηγούσε σε ελλείμματα 

ηλεκτρικής ενέργειας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση αεριοστρό-

βιλων στον ΑΗΣ Λαυρίου. Οι μονάδες αυτές (χρήσιμες σε κάθε 

ηλεκτρικό σύστημα, αφού παρέχουν εφεδρεία σε ισχύ και ενέργεια 

μέσα σε λίγα πρώτα λεπτά) αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες. 

Η μεγάλη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (υπερ

διπλασιασμός ανά ΙΟετία), που συνεχιζόταν και μετά το 1973, 

και οι ελλιπείς πληροφορίες και μελέτες για την οικονομική 

αξιοποίηση των εγχώριων πόρων είχαν συντελέσει στη· διαμόρφωση 

της άποψης ότι γύρω στο 1986 θα χρειαστεί εγκατάσταση 

πυρηνικής μονάδας και αποφασίστηκε η εκπόνηση σχετικής 
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μελέτης. Λόγω λαϊκής αντίδρασης η μελέτη αυτή δεν 

ολοκληρώθηκε. Στα τέλη του 1981 η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην 

εγκατασταθεί πυρηνική μονάδα στο Σύστημα της ΔΕΗ εν αναμονή 

νέων εξελίξεων στην τεχνολογία και στην οικονομία, συνεκτι-

μώντας θέματα ασφάλειας και επενδύσεων. Με την πυρηνική μονάδα 

εξασφαλίζεται σταθερό μακροχρόνιο κόστος ηλεκτροπαραγωγής 

(λόγω υψηλής επένδυσης και μικρού κόστους καυσίμου), αλλά με 

μικρή ελληνική προστιθέμενη αξία. 

Η περίοδος 1980-1987 χαρακτηρίζεται από: 

- Σημαντική μείωση του ρυθμού της ζήτησης, 

- Την απρογραμμάτιστη θέση εκτός λειτουργίας του ΑΗΣ Αγ. 

Γεωργίου στο Κερατσίνι, που στέρησε απότομα τη ΔΕΗ από το 

10% της δυναμικότητας της. Αυτό, μαζί με τη μεγάλη ξηρασία 

των ετών 1982-1984, είχε ως συνέπεια την αύξηση της 

εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (παρ
1
 όλη την κατά περιόδους 

επαναλειτουργία του), 

- Τη συνέχιση και το πέρας της κατασκευής των τεσσάρων 

λιγνιτικών μονάδων Αγ. Δημητρίου (1220 MW) και την έναρξη 

κατασκευής των δύο λιγνιτικών μονάδων Αμυνταίου (2 Χ 300 MW) 

που άρχισαν να λειτουργούν το 1987, 

- Τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής νέων ΥΗΣ συνολικής 

ισχύος 723 MW, 

- Την έμφαση στις εγχώριες πηγές με τον προγραμματισμό και την 

έναρξη κατασκευής της 4ης μονάδας Μεγαλόπολης (300 MW) καθώς 

και άλλων ΥΗΕ και 

- Την έμφαση στις νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών στον νησιωτικό χώρο, 

όπου χρησιμοποιείται αποκλειστικά πετρφλαιο. 

Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται διαχρονικά (1970-1987) η 
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ένταξη νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στο Διασυνδεδεμένο 

Σύστημα κατά είδος καυσίμου. Ιδιαίτερα για την περίοδο του 

προηγούμενου 5ετούς (1983-1987) παρουσιάζονται και τα μεγέθη 

που είχαν προγραμματιστεί. Οπως φαίνεται από τον Πίνακα 22, 

στην περίοδο αυτή εντάχθηκαν όλες οι λιγνιτικές μονάδες που 

είχαν προγραμματιστεί, με ενδιάμεσες καθυστερήσεις που δεν 

ξεπέρασαν το ένα έτος κατά περίπτωση· 

Οσον αφορά τις υδροηλεκτρικές μονάδες, την περίοδο 

1983-1986 εντάχθηκαν όλες οι μονάδες που είχαν προγραμματιστεί 

με μικρή ενδιάμεση καθυστέρηση ενός έτους, με εξαίρεση τον ΥΗΣ 

Γκιώνας (8 MW) ο οποίος προβλέπεται να λειτουργήσει αντί του 

1986 στο 1988. 

Για το 1987 είχε προγραμματιστεί η ένταξη των ΥΗΣ 

Στράτου (150 MW) και Πηγών Αώου (210 MW), οι οποίοι τελικά 

προβλέπεται να λειτουργήσουν από το 1988 και 1989/90 αντί

στοιχα. 

Με την ένταξη νέων μονάδων οι οποίες χρησιμοποιούν 

εγχώριους πόρους (λιγνίτη, υδροδυναμικό) επιτεύχθηκε σημαντική 

μείωση της συμμετοχής των εισαγόμενων πόρων στην ηλεκτρο

παραγωγή, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 23. Λαμβάνοντας υπόψη 

την αντικειμενική αδυναμία υποκατάστασης του πετρελαίου από 

εγχώριους πόρους στον νησιωτικό χώρο (εκτός από κάποιο ποσοστό 

μελλοντικής συμμετοχής των ήπιων μορφών), η αύξηση της συμ

μετοχής των εγχώριων πόρων στο ισοζύγιο του Διασυνδεδεμένου 

Συστήματος είναι μεγαλύτερη, αφού το 1986 κάλυψαν ποσοστό 

80.26% του συνολικού φορτίου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, 

οι δε προβλέψεις για το 1987 και το 1988 είναι για κάλυψη 

ποσοστών 85,72% και 96,75% αντίστοιχα. 

Μία αναλυτικότερη αξιολόγηση για τις εξελίξεις της 
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περιόδου 1983-1986 επιχειρείται να δοθεί με μέτρο τις 

αποκλίσεις μεταξύ προγραμματισθέντων και πραγματοποιηθέντων 

μεγεθών παραγωγής που παρουσιάζει ο Πίνακας 24. 

Παρατηρούμε στον Πίνακα αυτό ότι για ολόκληρη την 

περίοδο 1983-1986 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

εγχώριους πόρους παρουσίασε αρνητική απόκλιση από το στόχο που 

είχε τεθεί στο Πρόγραμμα 1983-1987 της τάξης του 18%. 

Αρνητικές αποκλίσεις εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου, μικρή το 1983/ σημαντική το 1984 και πολύ μεγάλες τα 

δύο τελευταία χρόνια. Η συνολική απόκλιση ερμηνεύεται κατά 23% 

από την υστέρηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής που, όπως 

αναφέρθηκε ήδη, οφείλεται κυρίως στην κρίσιμη υδραυλικότητα 

του 1983, και κατά 77% στην υστέρηση της παραγωγής από 

λιγνίτη. Σε σύγκριση με τους στόχους για τις επιμέρους μορφές, 

η απόκλιση της παραγωγής από λιγνίτη για ολόκληρη την περίοδο 

ήταν 16,7% και της υδροηλεκτρικής παραγωγής 24,9%. 

Η απόκλιση στην παραγωγή λιγνίτη οφείλεται στα σκληρά 

στρώματα αγόνων και στην ελληνοποίηση των κατασκευών (βλ. σ. 

70) καθώς και στις καθυστερήσεις στην ένταξη των λιγνιτικών 

μονάδων κατά τα ενδιάμεσα έτη. 

Επειδή στα συνολικά μεγέθη, όπου οι στόχοι παραγωγής 

προσδιορίζονται στη βάση προβλέψεων για την εξέλιξη της 

συνολικής ζήτησης, οι αποκλίσει.ς είναι πολύ μικρές - για 

ολόκληρη την περίοδο, θετική απόκλιση μόνο 0,4% -, οι 

αποκλίσεις της παραγωγής (κάλυψη της ζήτησης) από εισαγόμενους 

πόρους είναι περίπου ισόποσες και βέβαια αντίστροφες από τις 

προηγούμενες. Για ολόκληρη την περίοδο η υστέρηση της 

παραγωγής από εγχώριους πόρους κατά 16.425 GWH αντισταθμίστηκε 

από υπέρβαση της χρήσης εισαγόμενων πόρων κατά 16.833 GWH, που 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 
Εντάξεις νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής 

στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
(ονομαστική ισχύς σε MW) 

ΑΗΣ 
Υδροηλεκτρικοί Λιγνιτικοί Πετρελαϊκοί Αεριοστρόβιλοι 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 Π 

Ε 
Δ 

'-

-

-

150 
125 
_ 

-

-

-

-

300 
-

-

-

— 

-

-

-

300 
-

900 
-

-

-

-

300 
300 
-

-

* 
-

1984 

1985 

1986 

1987 

Π 
Ε 
Δ 

Π 
Ε 
Δ 

Π 
Ε 
Δ 

Π 
Ε 
Δ 

108 
-

-108 

315 
318 
+ 3 

8 
105 
+97 

360 
-

-360 

600 
600 
0 

620 
310 
-310 

600 
310 
-290 

-

600 
+600 

200 
150 
300 

234 
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σημαίνει θετική απόκλιση σε σύγκριση με τον προγραμματικό 

στόχο της χρησιμοποίησης εισαγόμενων πόρων κατά 85,4%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

Εξελίξεις στη σύνθεση της παραγ«γής Η.Ε. 

κατά την περίοδο 1983-1986 (6VH) 

Από λιγνίτη : 

Από υδροδυν.: 

Εγχώρ. πόροι: 

Ειοαγ. πόροι: 

ΓΟνολΟ : 

R
I.I 

Ε 
Α 

π 
Ε 
Α 

Π 
Ε 
Α 

Π 
Ε 
Α 

Π 
Ε 
Α 

1983 

14.610 
14.431 
- 179 

3.417 
2.340 

-1.077 

18.027 
16.771 
-1.256 

7.320 
9.071 

-1.751 

25.347 
25.842 

495 

1984 

16.452 
13.996 
-2.456 

3.444 
2.862 
- 582 

19.896 
16.858 
-3.038 

6.726 
10.523 
+3.797 

26.622 
27.381 

759 

1985 

22.171 

16.988 
-5.183 

3.955 
2.805 

-1.150 

26.126 
19.793 
-6.333 

2.356 
8.686 

+6.330 

28.482 
28.479 

-3 

1986 

22.747 
17.913 
-4.834 

4.312 
3.348 
- 964 

27.059 
21.261 
-5.798 

3.309 
8.264 
+4.955 

30.368 
29.525 

-843 

1983-1986 

75.980 
63.328 

-12.652 

15.128 
11.355 
-3.773 

91.108 
74.683 

-16.425 

19.711 
36.544 
+16.833 

110.819 
111.227 

408 

ι 

100,0 
83,3 
Ιό,7 

100,0 
75,1 
24,9 

100,0 
82,0 
18,0 

100,0 
185,4 
85,4 

100,0 
100,4 

0,4 

Πηνπ: Πρόγραμμα ΑΕΗ 1983-1987 και Ενεργειακά Ισοζύγια ΕΣΕ. 

1. Π = Προγραμματισμένη, Ε = Επιτευχβείσα, Α = Απόκλιση (Π-Ε) 

2. Η προγραμματισμένη συνολική παραγωγή έχει υπολογιστεί από την προγραμματισμένη 
καβσρπ (στα δίκτυα) παραγβγπ με την πρόσδεση σ'αντή της αυτοκατανάλβσης σταθμύν και 
της κατανάλωσης λ ι γ ν π ο ρ ν χ £ ί « ν . Η αυτοκατανάΛβση σταθμών ίεκρήθηκε ότι είναι 9,51 
επί της καθαρής παραγωγής για τους λιγνιτικοΰς σταθμούς, 5% για τους-πετρελαϊκούς 
και 0,51 για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, και η κατανάλωση λιγνιτ«ρυχεί«ν, που 
προστέθηκε ολόκληρη στη λιγνιτική παρΌγ«γη, 2* επί της καθαρής παραγκγής. 
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1. Ηλιακοί θερμοσίφωνες 

Το εγκαταστημένο σήμερα δυναμικό ηλιακών συλλεκτών σιη 

χώρα μας εκτιμάται σε 830 Χ ΙΟ
3
 μ

2
 και αφορά κυρίως κατοικίες, 

ξενοδοχεία και κάμπινγκ. Η συνολική ετήσια ωφέλιμη παραγωγή 

υπολογίζεται ότι ισοδυναμεί με 330 GWH (400 KWH ανά μ
2 

συλλεκτικής επιφάνειας) ή 80 ΤΙΓΤ Χ 10
3
. Οφέλιμη παραγωγή είναι 

το τμήμα της παραγωγής που πράγματι χρησιμοποιείται - δεν 

μένει ανεκμετάλλευτο - και υποκαθιστά ηλεκτρική ενέργεια που 

θα χρειαζόταν να καταναλωθεί στη θέση της για τη θέρμανση 

νερού, αν αυτή δεν υπήρχε. Η απόδοση των ηλιακών θερμοσιφώνων 

(Η.θ.) σε περιοχές καλοκαιρινού τουρισμού είναι μεγαλύτερη -

500 KWH ωφέλιμης ενέργειας ανά μ
2
 -, γιατί η παραγωγή και η 

κατανάλωση ζεστού νερού συμπίπτουν περισσότερο, με αποτέλεσμα 

να περιορίζονται οι απώλειες. 

Η μέση τιμή των Η.θ. στην ελληνική αγορά υπολογίζεται 

σήμερα, μαζί με τις δαπάνες εγκατάστασης, σε πάνω από 60 χιλ. 

δρχ./μ
2
 και είναι σε κάποιο βαθμό επιδοτούμενη από το Δημόσιο. 

Αν αφαιρεθεί το κόστος του συμβατικού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, 

που όταν πρόκειται για νέες κατοικίες υποκαθίσταται από τον 

Η.θ., η παραπάνω τιμή μειώνεται σε 55 χιλ. δρχ./μ
2
. 

Το κόστος αυτό είναι υψηλό και πρέπει να γίνει μία 

πλήρης μελέτη που θα προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για μείωση του κόστους/ επιδοτήσεις και κίνητρα, καθώς 

και τις επιπτώσεις στην Εθνική οικονομία, λαμβανομένου υπόψη 

του σημαντικού δυναμικού αυτού του κλάδου της βιομηχανίας στη 

χώρα μας αλλά και του μακροχρόνιου κόστους της ενέργειας. 
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3.3. Υδροδυναμι κό 

Δεν υπάρχει πρόσφατη εκτίμηση του υδροδυναμικού της 

χώρας. Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις (1960, 1972) το 

οικονομικά εκμεταλλεύσιμο υδροδυναμικό της ηπειρωτικής χώρας 

έφθανε τις 15.000 GWH/έτος για μέση υδραυλικότητα. Τα στοιχεία 

αυτά θα πρέπει να επανεξετασθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη 

οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα. 

Με τα ήδη υπάρχοντα σε λειτουργία ΥΗΕ, αξιοποιείται -

για μέση υδραυλικότητα - υδροδυναμικό 4300 GWH/έτος, ενώ με 

τις μονάδες που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή έχουν προγραμ

ματιστεί να λειτουργήσουν μέχρι το 1996 θα αξιοποιηθεί 

επιπλέον υδροδυναμικό 3500 GWH (για μέση πάντοτε υδραυλι

κότητα) . Ετσι θα έχει αξιοποιηθεί ποσοστό άνω του 50% από αυτό 

που είχε θεωρητικά εκτιμηθεί ως οικονομικά αξιοποιήσιμο. 

Επισημαίνεται ότι τα ΥΗΕ που μπορούν να κατασκευαστούν 

στη χώρα μας είναι του τύπου τεχνητής λίμνης και φράγματος, 

συνεπώς έχουν υψηλό κόστος κατασκευής. Επίσης κατασκευάζονται 

ως έργα πολλαπλού σκοπού, κυρίως για αρδεύσεις παράλληλα με 

την ενεργειακή τους χρήση Γ

Η ΔΕΗ έχει μελετήσει την παραπέρα εκμετάλλευση του 

υδροδυναμικού με την κατασκευή ΥΗΕ στους ποταμούς Αώο-Καλαμά, 

Αώο-Αραχθο, Αλιάκμονα και ορισμένων μικρών ΥΗΕ. 

Με τα υποψήφια αυτά έργα μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη 

υδροδυναμικό 3700 GWH/έτος (για μέση υδραυλικότητα). 

Λαμβανομένου υπόψη του υψηλού κόστους κατασκευής των 

έργων αυτών, των χαμηλών ρυθμών αύξησης του φορτίου, της 

μειωμένης υδραυλικότητας - σε σχέση με τη μέση - που 

παρατηρείται και η οποία μειώνει το πραγματικά διαθέσιμο 

υδροδυναμικό, η ένταξη των έργων αυτών τοποθετείται στην 
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περίοδο μετά το 2000. 

Δεδομένου ότι τα έργα αυτά είναι έργα πολλαπλού σκοπού, 

η ένταξη τους θα επιταχυνόταν, αν το κόστος κατασκευής 

επιμεριζόταν αναλογικά στους φορείς οι οποίοι ωφελούνται από 

την κατασκευή τους και δεν επιβάρυνε μόνο τον ενεργειακό 

τομέα. 

Ακόμη, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας που έχουν οι 

υδατικοί πόροι για την ανάπτυξη δραστηριότητας κάθε είδους και 

για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, επιβάλλεται η άσκηση 

ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
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Β. Παρατηρήσεις του κ. Ε. Ν. Καραμπατέα. 

(Με τις παρατηρήσεις υπ'αριθ. 1 και 3 συμφωνεί και ο κ. 

Κ. Στελακάτος) 

Το κείμενο του δετούς Προγράμματος συντάχθηκε από τον 

αρμόδιο συνεργάτη του ΚΕΠΕ, ο οποίος έλαβε υπόψη του τα 

κείμενα των διαφόρων φορέων, ως προς τα οποία όμως ορισμένες 

φορές υπήρξαν διαφοροποιήσεις καθώς και ανεξάρτητες προσθήκες 

από μέρους του. 

Ετσι, ορισμένες απόψεις που διατυπώνονται δεν αποτελούν 

γνώμες του συνόλου της επιτροπής. 

Συγκεκριμένα στα παρακάτω σημεία που αφορούν τους 

ηλιακούς θερμοσίφωνες δεν υπήρξε σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 

της επιτροπής. 

1) Στη σελίδα 96: "η πρόσφατη εργασία του ΕΣΕ (Σεπτέμβριος 

1986)", όπως αναφέρεται, αποτελεί απλό ενημερωτικό σημείωμα 

συνεργάτη του ΕΣΕ. και στηρίζεται σε παραδοχές όπως ότι η 

ετήσια απολαβή από 7 μ. συλλέκτη είναι 1.000 KWH και η 

διάρκεια ζωής τους 5 χρόνια που είναι αμφισβητήσιμες. Επίσης 

σε εθνική κλίμακα η σύγκριση γίνεται με πετρελαϊκούς σταθμούς 

που έχουν χαμηλό ύψος επένδυσης, δεν υπολογίζονται έξοδα 

συντήρησης και λειτουργίας τους και χρησιμοποιούνται 

οικονομικά στοιχεία τα οποία σήμερα έχουν εντελώς μεταβληθεί. 

Ακόμη δεν λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ούτε 

και επιπτώσεις στην εθνική οικονομία από την απασχόληση που 

δημιουργείται από την εγχώρια κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, 

ούτε και το συνάλλαγμα που θα διέφευγε για την εισαγωγή τους 

από το εξωτερικό, δοθέντος ότι οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν 

εγχώρια προϊόντα που διατίθενται στην ελεύθερη αγορά σε 
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ανταγωνισμό με παρόμοια εισαγόμενα από άλλες χώρες. 

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση της 

πρώτης και δεύτερης παραγράφου της σελίδας 96 καθώς και της 

πρώτης πρότασης από την τελευταία παράγραφο της ίδιας σελίδας, 

όπου αναφέρεται ότι η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών δεν είναι 

συμφέρουσα. 

2) Στη σελίδα 98 στο μέρος 3. "Παθητικά ηλιακά συστήματα". Η 

δεύτερη πρόταση της δεύτερης παραγράφου θα πρέπει να 

αφαιρεθεί. 0 σημερινός ΡΟΚ επιτρέπει σημαντικές επεμβάσεις σε 

επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Επίσης υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις οργανωμένης δόμησης όπου τα παθητικά συστήματα 

μπορούν να παίξουν αξιόλογο ρόλο στην προσπάθεια εξοικονόμησης 

ενέργειας και ελάττωσης της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Ακόμη 

και σε υπάρχοντα κτίρια είναι δυνατές επεμβάσεις (π.χ. 

μονώσεις), σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, όπως π.χ. κατά τη 

διάρκεια αναγκαίων επισκευών και αναβάθμιση των κτιρίων. 

Γι ' αυτό και η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου στο μέσο 

της σελίδας 98 θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

3) Στη σελίδα 150 η πρώτη και η δεύτερη πρόταση της παραγρά

φου στο πάνω μέρος της σελίδας, όπου αναφέρεται ότι τα παρα

πάνω μέτρα έκαναν ζημιά γιατί δυσφήμησαν την κρατική παρέμ

βαση, πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν υπάρχει μελέτη αξιολόγησης των 

επιπτώσεων των μέτρων αυτών για να προκύπτουν τεκμηριωμένα 

στοιχεία κριτικής τους. 

4) Στη σελίδα 152 κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση της μεσαίας 

παραγράφου και η αντικατάσταση της με την παρακάτω: 

"Τα μέχρι σήμερα κίνητρα θα πρέπει να αξιολογηθούν και να 

διατυπωθούν νιε καλύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο τρόπο, λαμβά

νοντας υπόψη και τυχόν έμμεσα αποτελέσματα και επιπτώσεις, 
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όπως στο περιβάλλον και στην απασχόληση, καθώς και μελλοντικές 

προοπτικές και θέματα τεχνολογικής υποδομής". 

Επίσης κρίνεται σκόπιμη η αφαίρεση της πρώτης πρότασης της 

τελευταίας παραγράφου. 

5) Στη σελίδα 162 η αρχή της παραγράφου προτείνεται να 

μεταβληθεί ως εξής: "Η ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό και με 

περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελεί τη νέα ενεργειακή πραγματι

κότητα με μιακροπρόθεσμη προοπτική. Συνεπώς προβλέπεται η 

διατήρηση των ενεργειακών τιμών στα επίπεδα της περιόδου 

1980-1985. 
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