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Οικονομία 
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Πετρέλαιο 

Η αποδέσμευση 94 πρατηρίων στην Κρήτη, την Λέσβο και τα Δωδεκάνησα και η παροχή πρόσβασης 
για τρίτες εταιρείες στις δεξαμενές της Κρήτης, είναι οι όροι που έθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο 
ενιαίο σχήμα Ελληνικών Πετρελαίων – ΒΡ προκειμένου να προχωρήσει η συγχώνευση των δύο 
δικτύων δια της εξαγοράς των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων της πολυεθνικής από τον εγχώριο 
πετρελαϊκό όμιλο. 

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ακόμη ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί την υλοποίηση της δέσμης μέτρων που πρότεινε με την υπ’ αριθμό 418/V/2008 
κανονιστική παρέμβασή της στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών (μέτρα και προτάσεις 
στις επιμέρους αγορές διύλισης, χονδρικής εμπορίας και λιανικής διάθεσης πετρελαιοειδών), ώστε να 
διασφαλιστούν η εύρυθμη λειτουργία των σχετικών αυτών αγορών, η ενίσχυση των συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των καταναλωτών και 
επιφυλάσσεται να διερευνήσει εκ νέου τις σχετικές αυτές αγορές και να προβεί στη λήψη όποιων νέων 
μέτρων κριθούν αναγκαία.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεργάζεται με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 
στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων της τελευταίας για τη ρύθμιση της πρόσβασης τρίτων στις 
αποθήκες καυσίμων, καθώς και με την νεοσυσταθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς 
Πετρελαιοειδών Προϊόντων. 

-- 

Τον Οκτώβριο, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε σταδιακά μέχρι το επίπεδο των 75 $/b. 

 
Στο ζώνη των ~84,5 – 85,0 Mb/d κινείται η παραγωγή πετρελαίου ενώ οι προβλέψεις για την ζήτηση, 
το 2010, αυξήθηκαν από 0,2 - 0,5 mb/d, επιπλέον των αυξήσεων του προηγούμενου μήνα, λόγω των 
εκτιμήσεων για έξοδο από την οικονομική κρίση το 2010. 

Η τιμή των καυσίμων ξεπέρασε το 1,00 €/lt (τιμή αντλίας), συνέπεια της αύξησης της τιμής του αργού 
πετρελαίου. 
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Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές ΕΛΠΕ (συμπαγείς γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την αξία του 
προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά), το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών) και την 
εισφορά του ταμείου επικουρικής ασφάλισης βενζινοπωλών. Οι ενδεικτικές τιμές (μερικό σύνολο ή τιμή 
ex-factory με επιβαρύνσεις – διπλές γραμμές στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν την ειδική εισφορά 
(Ν.3335/05), το τέλος ΡΑΕ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών 
εργασιών. Οι τιμές αντλίας (τελείες στο διάγραμμα) περιλαμβάνουν, επιπλέον, το κέρδος εμπορίας και 
πώλησης και το ΦΠΑ του προϊόντος. 
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Φυσικό αέριο 

Τους κανόνες που θα διέπουν την αδειοδότηση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού 
Αερίου (ΑΣΦΑ) καθώς και τους όρους χορήγησης των αδειών διανομή και προμήθειας φυσικού 
αερίου ακόμη και σε οικιακούς καταναλωτές εισηγήθηκε προς την κυβέρνηση η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, μέσω του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου, τον οποίο ολοκλήρωσε έπειτα από την 
σχετική διαβούλευση. 

-- 

Τον Ιούνιο 2009 εξακολούθησε η μειωμένη τάση τόσο της παραγωγής όσο και της κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, λόγω της θερινής περιόδου. Σε απόλυτους αριθμούς την μεγαλύτερη πτώση στην 
παραγωγή αλλά και στην κατανάλωση παρουσίασε το Ηνωμένο Βασίλειο, με 0,57 Bcm και 1 Bcm 
αντίστοιχα. Από την άλλη, στην Γερμανία η ζήτηση αερίου αυξήθηκε κατά 0,44 Bcm.  

 
6/2009 

(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος

3/2009 4/2009 5/2009 6/2008 % μεταβολή

Ε.Ε. – 27    

Παραγωγή 13134 18378 14639 14104 14185 -7,4%

Κατανάλωση 28342 49119 33994 29581 32002 -11,4%

Εισαγωγές 30473 32263 29113 30100 31648 -3,7%

Εξαγωγές 5910 8025 6269 5994 6016 -1,8%

Γαλλία   

Παραγωγή 72 80 78 80 82 -12,2%

Κατανάλωση 1662 5131 2842 2017 1845 -9,9%

Εισαγωγές 3499 4121 3992 3856 3489 0,3%

Εξαγωγές 93 183 183 180 29 220,7%

Γερμανία    

Παραγωγή 1167 1418 1298 1251 1195 -2,3%

Κατανάλωση 5739 8995 6580 5298 5991 -4,2%

Εισαγωγές 7473 6620 5916 6788 7558 -1,1%

Εξαγωγές 674 1098 634 665 815 -17,3%

Ελλάδα    

Παραγωγή - 1 1 1 1 -100,0%

Κατανάλωση 272 220 209 278 373 -27,1%

Εισαγωγές 317 268 204 243 379 -16,4%

Εξαγωγές - - - - - 0,0%

Ηνωμένο Βασίλειο    

Παραγωγή 5173 5700 5683 5745 5830 -11,3%

Κατανάλωση 5092 8882 6703 6115 6616 -23,0%
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Εισαγωγές 1734 4419 3172 2473 1809 -4,1%

Εξαγωγές 1271 910 1401 1320 1005 26,5%

Ιταλία    

Παραγωγή 646 718 682 700 763 -15,3%

Κατανάλωση 4212 7508 4802 5399 5137 -18,0%

Εισαγωγές 5231 5518 5282 4276 5692 -8,1%

Εξαγωγές 3 11 6 3 3 0,0%

Ισπανία    

Παραγωγή 1 2 1 1 2 -50,0%

Κατανάλωση 2845 2791 2737 2659 2945 -3,4%

Εισαγωγές 3132 2834 2594 2622 3299 -5,1%

Εξαγωγές 88 23 105 119 36 144,4%

Ολλανδία    

Παραγωγή 3866 7963 4494 3963 4104 -5,8%

Κατανάλωση 2710 4689 3060 2731 2577 5,2%

Εισαγωγές 2132 1638 2158 2106 2045 4,3%

Εξαγωγές 3288 4912 3592 3338 3572 -8,0%

 

Τον Ιούνιο 2009 συνεχίστηκε η αποθήκευση αερίου, συνολικά 9,4 Bcm στην Ε.Ε. Η Γερμανία 
αποθήκευσε 2,2 Bcm και η Γαλλία 1,8 Bcm. 

 
Τον Ιούνιο 2009 οι εισαγωγές αερίου στην Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική αύξηση 30,5%, από 243 
Mcm σε 317 Mcm. Από την άλλη, η ζήτηση παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με τον Μάιο.  
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Το πρώτο εξάμηνο του 2009 η παραγωγή αερίου στην Ε.Ε. έφτασε τα 103,6 Bcm, παρουσιάζοντας 
μείωση 11,9 Bcm σε σχέση με το 2008. Η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρήγαγαν το 73% 
των συνολικών ποσοτήτων αερίου της Ε.Ε., 41,5 Bcm και 34,5 Bcm αντίστοιχα. Η ζήτηση αερίου 
επίσης μειώθηκε, από 287,9 Bcm το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε 259,6 Bcm την αντίστοιχη περίοδο 
του 2009. Την μεγαλύτερη κατανάλωση παρουσίασαν η Γερμανία (49,7 Bcm), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(47,3 Bcm) και η Ιταλία (40,1 Bcm). 

 
Τον Οκτώβριο 2009 συνεχίστηκε η αυξητική τάση των spot τιμών αερίου. Στα Ευρωπαϊκά NBP και 
Zeebruge οι μέγιστες τιμές έφτασαν τα 13,15 €/MWh (22/10) και τα 13,26 €/MWh (15/10) 
αντίστοιχα. Στο Henry Hub μετά το ελάχιστο των 5,42 €/MWh (2/10) οι τιμές ανέκαμψαν, 
σημειώνοντας το μέγιστο των 11,09 €/MWh στις 22/10. 
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Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Την παραίτησή του έθεσε στην διάθεση της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ, Τάκης Αθανασόπουλος. 

-- 

Σειρά καταγγελίες που έχουν κατατεθεί τον τελευταίο καιρό στις υπηρεσίες της υποχρεώθηκε να 
εξετάσει η ΡΑΕ. Με αυτές κατηγορούνται τόσο η ΔΕΗ για χειραγώγηση της χονδρεμπορικής αγοράς 
όσο και ο ΔΕΣΜΗΕ για μη τήρηση των κωδίκων συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.  

Αρχικά ο ΔΕΣΜΗΕ υποχρεούται να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τον έλεγχο της λειτουργίας 
των υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της οριακής τιμής του 
συστήματος. Παράλληλα, ελέγχονται και οι υπόλοιπες καταγγελίες που αφορούν στην εκχώρηση 
δικαιωμάτων κατά τους μηνιαίους διαγωνισμούς του ΔΕΣΜΗΕ για τη χρήση των βόρειων 
διασυνδέσεων της χώρας, καθώς και συστηματικές παραβιάσεις του κώδικα διαχείρισης του 
συστήματος και των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Σ. Σιμόπουλος, σε συνένευξή του, ανέφερε ότι στην ολομέλεια της Αρχής θα 
έρθει προς συζήτηση και έγκριση το πόρισμα για τη χρήση των νερών από τη ΔΕΗ και τον συναφή 
έλεγχο του ΔΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ, σύμφωνα με τον ίδιο, αμέσως μετά την πρώτη σχετική επιστολή που 
δέχθηκε από την EGL Hellas, κάλεσε σε ακρόαση τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ και αμέσως ξεκίνησε 
και η έρευνα από τις υπηρεσίες της των σχετικών στοιχείων. 

Η EGL Hellas έχει αποστείλει έως τώρα συνολικά τέσσερις επιστολές προς τη ΡΑΕ, με κοινοποίηση, 
στο αρμόδιο υπουργείο, στον ΔΕΣΜΗΕ και στη ΔΕΗ, αλλά και συμμετέχοντες στην αγορά, στις 
οποίες καταθέτει τις απόψεις της για την υφιστάμενη κατάσταση στην ηλεκτρική αγορά, επισημαίνει 
ορισμένες δυσλειτουργίες και ζητά την άμεση παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής, ώστε να βελτιωθούν 
οι συνθήκες εντός των οποίων καλούνται να δραστηριοποιηθούν όλοι οι ενεργειακοί παίκτες, εγχώριοι 
και ξένοι. 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των νερών από τη ΔΕΗ, η EGL υποστηρίζει ότι ενώ στον κώδικα 
προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση υποχρεωτική λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων για λόγους 
ύδρευσης, άρδευσης και αποφυγής υπερχειλίσεων, η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια δηλώνει σχεδόν 
ολόκληρη την παραγωγή των νερών ως υποχρεωτική, ενώ σύμφωνα με ρητές διατάξεις αυτό θα έπρεπε 
να γίνεται ελεγχόμενα, βάσει τεκμηριωμένου, δημοσιοποιούμενου και μη τροποποιούμενου 
προγραμματισμού. Η λειτουργία αυτή, κατά την EGL Hellas, επηρεάζει σημαντικά την αγορά, 
δεδομένου ότι οι αντίστοιχες ποσότητες προσφέρονται με μηδενική τιμή, με συνέπεια να ελέγχονται 
πλήρως σήμερα οι τιμές της χονδρεμπορίας 

Σε ό,τι αφορά τους μηνιαίους διαγωνισμούς για τη χρήση των βόρειων διασυνδέσεων της χώρας για 
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, η EGL Hellas αναφέρει ότι η ΔΕΗ κατοχύρωσε για μεν τον 
Σεπτέμβριο το 83% του συνόλου των δικαιωμάτων, για δε τον Οκτώβριο το 75% του συνόλου των 
δικαιωμάτων. 

Η εταιρία χαρακτηρίζει επιθετική τη συμπεριφορά της ΔΕΗ, γιατί όπως υποστηρίζει "ωφελείται 
εμμέσως από τα έσοδα των διαγωνισμών", ενώ μιλά και για "ασύμμετρη πληροφόρηση" υπέρ της 
ΔΕΗ, ιδιαίτερα κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και 
συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, η λήξη της οποίας "έχει ήδη παραταθεί πολλάκις".  

Λέει, όμως, και κάτι που αφορά τον ΔΕΣΜΗΕ: τα έσοδα από τους διαγωνισμούς των διασυνδέσεων 
εγγράφονται στα κέρδη του διαχειριστή, ενώ πρόκειται για λογαριασμούς τάξεως, τους οποίους απλώς 
διαχειρίζεται στο πλαίσιο της αγοράς, συνεπώς δεν δικαιούται να τους μεταφέρει ως κέρδη. Από αυτά 
τα κέρδη όμως, πάντα κατά την EGL Hellas, επωφελείται εμμέσως η ΔΕΗ, που είναι μέτοχος του 
ΔΕΣΜΗΕ σε ποσοστό 49% (το υπόλοιπο 51% ανήκει στο Δημόσιο).  
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Επίσης, η EGL Hellas υπογραμμίζει την κατά παράβαση του κώδικα διαχείρισης του συστήματος και 
των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλη υπέρβαση της προθεσμίας έκδοσης των εκ των υστέρων 
τιμών εκκαθάρισης της αγοράς, καθώς και τις υπερβολικά μεγάλες, όπως τις χαρακτηρίζει, αποκλίσεις 
που εμφανίζονται μεταξύ των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων τιμών. 

-- 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, που υπεγράφη στις 03/07/2008, μεταξύ της 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., και της Edison SpA, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της 
«Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.» (στην οποία συμμετείχε με ποσοστό 65% η εταιρία Elpedison 
B.V., ενώ ποσοστό 35% συνολικά κατείχαν οι εταιρίες Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη και Χαλκόρ) 
από την «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε», η οποία μετονομάστηκε σε «Elpedison Ενεργειακή» 
(ποσοστό 100% κατείχε η Elpedison B.V., στην οποία συμμετέχουν από κοινού σε αναλογία 50/50 η 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και η Edison SpA.). 

Σημειώνεται ότι η «Eνεργειακή Θεσσαλονίκη Α.Ε.» διαχειρίζεται την, ήδη σε λειτουργία, μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής 390 MW συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη. Η 
«Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.» ολοκληρώνει την κατασκευή μονάδας 420MW συνδυασμένου 
κύκλου φυσικού αερίου στη Θίσβη Βοιωτίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω συγχώνευσης και στα πλαίσια τις αρχικής συμφωνίας, ποσοστό 
συμμετοχής 21%. της «Elpedison Ενεργειακή Α.Ε.» μεταβιβάστηκε από την Elpedison B.V., προς 
την εταιρία Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη (θυγατρική του Ομίλου Ελλάκτωρ) και στην εταιρία 
Χαλκόρ. Επίσης, η Elpedison B.V. ίδρυσε την εταιρία «Elpedison Εμπορική Α.Ε.», με σκοπό το 
διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 
καθώς και την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης. 

-- 

Στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Blue Aegean 
Energy, εισέρχεται η Aegean Oil. Η Blue Aegean Energy, που ήδη μετονομάστηκε σε Aegean 
Power, έχει άδεια εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW και δραστηριοποιείται στις 
εισαγωγές ηλεκτρισμού. Επίσης κατέχει άδεια παραγωγής για την δημιουργία αιχμιακής μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρισμού, χρήσεως φυσικού αερίου, η οποία αρχικώς έχει σχεδιαστεί για την περιοχή 
των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. 

-- 

Συμφωνία υπέγραψε η Enel Green Power με αντικείμενο την εξαγορά δύο θυγατρικών των 
επιχειρηματικών Ομίλων Δομικής Κρήτης και ΑΤΕΣΕ στην Ελλάδα: 1) Της εταιρίας «Αιολικό 
Βοσκερού ΑΕ», με αιολικό πάρκο σε λειτουργία ισχύος 5,95 MW στο Νομό Ηρακλείου και άλλων 
υπό ανάπτυξη έργων, και 2) Της εταιρίας «Αιολικό Κουλουκώνας ΑΕ», με άδεια εγκατάστασης 
αιολικού πάρκου ισχύος 5 MWσε περιοχή του Νομού Ρεθύμνου. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία η 
εγκατεστημένη ισχύς της Enel Green Power στην Ελλάδα ξεπερνά τα 133 MW. 

-- 

Ιδιωτικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από άχρηστα οργανικά υλικά πρόκειται να κατασκευαστεί 
στα Γρεβενά με στόχο τη μείωση κατά το ένα τρίτο του κόστους θέρμανσης της πόλης το χειμώνα και 
επιπλέον έσοδα από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ. «Η επένδυση, ύψους 65 εκατ. ευρώ, 
έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» ανέφερε ο δήμαρχος Γρεβενών, Γ. 
Νούτσος.  

Όσον αφορά την πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για καύσιμο, η εταιρεία προσανατολίζεται στην 
εισαγωγή βιομάζας (από πριονίδι μέχρι άχρηστα αλιεύματα) από χώρες των Βαλκανίων. 

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

MWh 09/2009 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

08/2009 07/2009 06/2009 09/2008 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 2.604.995 2.856.380 2.917.399 2.593.559 2.476.681 5,2%

Πετρέλαιο 44.663 95.550 179.769 119.812 290.849 -84,6%

Φυσικό Αέριο 840.297 872.558 976.900 805.883 1.150.837 -27,0%

Υδρο/Η 278.695 389.178 463.180 304.196 216.648 28,6%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 160.199 191.452 141.241 113.042 100.371 59,6%

Εισαγωγές 228.709 366.804 750.975 701.711 423.786 -46,0%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 12.280 9.940 9.500 13.824 10.788 13,8%

Επιλέγοντες ΥΤ 463.214 417.115 556.825 527.607 649.903 -28,7%

Δίκτυο διανομής 3.469.288 4.126.395 4.621.114 3.828.082 3.713.175 -11,1%

Άντληση 22.574 15.733 21.441 66.760 97.847 -76,9%

Ορυχεία 81.311 85.013 84.568 80.692 79.276 2,6%

Απώλειες 108.891 117.726 136.016 121.238 108.183 0,1%

Σύνολο 4.157.558 4.771.922 5.429.464 4.638.203 4.659.172 -10,8%

 

 
Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τη πΓΔΜ, συνεχίστηκε και τον 
Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να εισαχθούν από αυτήν 243 GWh, ποσότητα οριακά μεγαλύτερη από 
αυτή που εισήχθη από την Βουλγαρία (242 GWh). 
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Τον Σεπτέμβριο συνεχίστηκε η ελαφρά αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία (170 GWh) καθώς, 
κατά μέσο όρο, η ΟΤΣ στη γειτονική χώρα ήταν 19 €/MWh μεγαλύτερη. 
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Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνονται η παραγωγή λιγνίτη και οι παραδόσεις λιγνίτη σε 
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 
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Δικαιώματα εκπομπών 

 

 
Ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων κινήθηκε στη ζώνη των 60 – 100 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών και τον 
Οκτώβριο. 

Τα 1873 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.670 εκ. 
πιστοποιητικά CER μέχρι το τέλος του 2012. Κίνα και Ινδία φιλοξενούν το 60% των έργων 
παγκοσμίως, ενώ η Βρετανία και η Ελβετία παραμένουν οι χώρες από τις οποίες προέρχεται σχεδόν το 
50% των επενδυτών σε έργα CDM, πλέον των συμμετεχόντων από την χώρα υποδοχής των έργων, ενώ 
Ιαπωνία και Ολλανδία ακολουθούν με περίπου 11% η καθεμία. 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11/3 26/3 10/4 25/4 10/5 25/5 9/6 24/6 9/7 24/7 8/8 23/8 7/9 22/9 7/10 22/10

€ / tCO2
Τιμή spot και συμβολαίων δικαιωμάτων  EUA φάσης ΙΙ

EUADEC2009 EUADEC2010 EUADEC2011 EUADEC2012 EUADEC2013 EUADEC2014 EUA Spot
Πηγή: Nordpool

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

11/3 26/3 10/4 25/4 10/5 25/5 9/6 24/6 9/7 24/7 8/8 23/8 7/9 22/9 7/10 22/10

€ / tCO2
Τιμή συμβολαίων δικαιωμάτων CER

CERDEC2009 CERDEC2010 CERDEC2011 CERDEC2012
Πηγή: Nordpool



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Νοέμβριος 2009 15 

 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

14/09 16/09 18/09 19/09 20/09 21/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 32/09 34/09 35/09 36/09 37/09 38/09 39/09 40/09

mil tCO2
Όγκος χρηματιστηριακών συναλλαγών

OTC ECX‐Exch ECX‐EFP NordPool‐Exch NordPool‐OTC

NordPool‐CER EEX‐Spot EEX‐Dec09 BlueNext‐EUA BlueNext‐CER

EXAA Carbon Pool EU‐Spot Carbon Pool EU‐CER
Πηγή: Climate Corporation

Βραζιλία
164
9%

Ινδία
463
25%

Ινδονησία
33
2%

Κίνα
652
35%

Κορέα
34
2%

Μαλαισία
66
3%

Μεξικό
119
6%

Φιλιππίνες
40
2%

Χιλή
35
2%

Άλλες
267
14%

Χώρα υποδοχής εγκεκριμένων έργων CDM

Σύνολο
1873 Πηγή: UNFCCC

Η.Β.
647

28,8%

Ιαπωνία
253

11,3%

Ισπανία
67

3,0%
Ιταλία
44

2,0%Καναδάς
44

2,0%

Ολλανδία
248

11,0%

Σουηδία
142
6,3%

Άλλες
167
7,4%

Γαλλία
40

1,8%

Γερμανία
128
5,7%

Ελβετία
465

20,7%

Επενδυτές AI & NAI (πλέον της χώρας 
υποδοχής) εγκεκριμένων έργων CDM

Σύνολο 
2245 Πηγή: UNFCCC



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Νοέμβριος 2009 16 

Ενεργειακά έργα 

 

Αγωγός Nabucco 

Η εταιρία κατασκευής του Nabucco, Nabucco Gas Pipeline International, ξεκίνησε συζητήσεις με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ώστε 
να καθοριστούν οι βασικές οικονομικές παράμετροι του έργου. Ο αγωγός αναμένεται να κοστίσει 7,9 
δις €. 

Αγωγός South Stream 

Στο τέλος του 2010 θα αρχίσει η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, σύμφωνα με 
τον Διευθυντή του Τμήματος Εξωτερικών Συμβάσεων και Διαμόρφωσης Τιμών της Gazprom Export, 
Sergey Komlev, ο οποίος πρόσθεσε ότι το α΄ εξάμηνο του 2010 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 
εθνικές μελέτες σκοπιμότητας για την διαδρομή του αγωγού, ενώ κατά το β΄εξάμηνο θα συγχωνευθούν 
σε μία ενιαία και τελική.  

-- 

Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Vladimir Putin, δήλωσε ότι η κατασκευή του South Stream μπορεί να 
ολοκληρωθεί νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις για το 2013. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της 
Gazprom, Alexei Miller, και ο Πρόεδρος της ENI, Paolo Scaroni, σε συνάντησή τους συζήτησαν τα 
ζητήματα χρηματοδότησης, κατασκευής και διαχείρισης του αγωγού, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο 
συμμετοχής και τρίτης εταιρίας στο έργο. 

Δίκτυο Μεταφοράς Φυσικού Αερίου – Σταθμός LNG Ρεβυθούσας 

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να συσταθούν οι δύο εταιρείες που θα εμπλακούν στην 
κατασκευή και τη διαχείριση του ελληνοβουλγαρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου, που θα 
συνδέει την Κομοτηνή, με τη Στάρα Ζαγόρα και το Ντιμίτροβγκραντ. Το ένα εταιρικό σχήμα θα έχει 
έδρα στη Σόφια κι αντικείμενο την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση του αγωγού. Το 
μετοχικό του κεφάλαιο δε, θα καλυφθεί από τη Bulgarian Energy Holding (50%) και την κοινοπραξία 
Poseidon (50%), που έχουν συστήσει από κοινού η ελληνική ΔΕΠΑ και η ιταλική Edison. Η δεύτερη 
εταιρεία θα έχει εμπορικό χαρακτήρα και σκοπό να διαχειριστεί το φυσικό αέριο που θα μεταφέρει ο 
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αγωγός. Ως έδρα της εταιρείας έχει επιλεγεί η Αθήνα, ενώ σε επίπεδο μετοχικών μεριδίων ΔΕΠΑ και 
Bulgarian Energy Holding θα κατέχουν από 35% έκαστη και το υπόλοιπο 30% η Edison. Για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού και την έναρξη λειτουργίας του, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
στελεχών της ΔΕΠΑ, θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια. 

Αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολη 

Σε διάστημα λιγότερο των δύο μηνών η βουλγαρική κυβέρνηση αναθεώρησε τη θέση της για τον 
πετρελαιαγωγό Mπουργκάς-Aλεξανδρούπολη και τάχθηκε υπέρ της κατασκευής του. Ο υπουργός 
Oικονομίας Eνέργειας και Tουρισμού κ. Tραϊκόφ επανατοποθετήθηκε στο θέμα δηλώνοντας ότι «δεν 
υφίστανται τόσο πολλοί λόγοι ώστε να σταματήσει η υλοποίηση του αγωγού Mπουργκάς-
Aλεξανδρούπολη». 

Από την προ διμήνου αμφισβήτηση της νέας κυβέρνησης της Bουλγαρίας μέχρι και την πολύ 
πρόσφατη αποδοχή μεσολάβησαν πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ρωσικής και της βουλγαρικής 
πλευράς για ευρύτερα ρωσοβουλγαρικού ενδιαφέροντος έργα στη γειτονική χώρα αλλά και 
ενημερωτική παρουσίαση της εταιρείας «Trans Balkan Pipeline» στον κ. Tραϊκόφ και το επιτελείο του 
σε σχέση με τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

Για την πορεία του πετρελαιαγωγού Mπουργκάς-Aλεξανδρούπολη θα ενημερωθούν και τα αρμόδια 
στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία επίσης προεκλογικά είχε θίξει θέματα που συνδέονται με 
το περιβάλλον, καθώς η προκαταρκτική περιβαλλοντική μελέτη της εταιρείας για το ελληνικό τμήμα 
του αγωγού έχει ήδη κατατεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Mε στόχο την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην πορεία του έργου, έχει συσταθεί και 
λειτουργεί ήδη η Eπιτροπή Nομού Eβρου που αποτελείται από όλους τους τοπικούς φορείς με 
αποστολή να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου και να γνωμοδοτεί εμπεριστατωμένα επί των 
διαφόρων μελετών κατασκευής του. H Eπιτροπή ενισχύεται με ετήσια επιχορήγηση της τάξης των 
700.000 ευρώ από τον εθνικό προϋπολογισμό και 300.000 ευρώ από τη Nομαρχία Eβρου. 

Έρευνα υδρογονανθράκων 

Η Aegean Energy εκτιμά ότι θα ξεκινήσει σειρά νέων ερευνών στο Βόρειο Αιγαίο στους επόμενους 
μήνες, καθώς η εξερεύνηση του υπεδάφους αποκάλυψε μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων από 
ότι αρχικά υπολογιζόταν.  

Μέχρι τώρα, η εταιρεία αναπτύσσει τρία κοιτάσματα, τον Πρίνο, τον Βόρειο Πρίνο και το Έψιλον, 
περίπου 18 χμ από τις ακτές. Στα τέλη του 2009 η παραγωγή της αναμένεται να αυξηθεί κατά 66% και 
να φθάσει στα 5.000 b/d. Η Aegean θα προχωρήσει στις έρευνες μέσω της θυγατρικής της, Καβάλα 
Oil, ενώ παράλληλα διαθέτει πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη 
δυνατότητα παραγωγής από τα τρία κοιτάσματα εκτιμάται στα 30.000 b/d.  

Παράλληλα, πηγές της Aegean Energy επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία έχει εξαγοράσει από την Denison 
Mines το 70% των δευτερευόντων κοιτασμάτων του Πρίνου νοτίως και νοτιοανατολικά της Θάσου 
(θέση Μπάμπουρας). Το υπόλοιπο 30% παραμένει στην ιδιοκτησία των ΕΛΠΕ. Η Aegean Oil 
αναμένει τώρα έγκριση του προγράμματος ερευνών που έχει υποβάλει για τις νέες περιοχές από το 
ΥΠΕΚΑ. 
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Ειδήσεις 

Ελληνικές 

Νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Υπουργό την κ. Τίνα 
Μπιρμπίλη και υφυπουργούς τους κ.κ. Γιάννη Μανιάτη και Θάνο Μωραΐτη προέκυψε από τις εκλογές 
της 4ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα όσα διαφάνηκαν τις πρώτες ημέρες, το νέο Υπουργείο θα δώσει 
αυξημένη βαρύτητα στα θέματα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, ο κ. Μανιάτης αναμένεται να αναλάβει τα θέματα ενέργειας ενώ ο κ. 
Μωραΐτης τα θέματα χωροταξίας. Σχετικές με τον τομέα της ενέργειας είναι και οι εκτιμήσεις ότι τα 
θέματα των αγωγών και των διεθνών συνεργασιών θα υπαχθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπό τον κ. 
Γ. Παπανδρέου, ενώ η ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος των αγωγών στην χώρα, στο 
Υπουργείο Υποδομών, υπό τον κ. Δ. Ρέππα. 

-- 

Τις τέσσερις προτεραιότητες της πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής παρουσίασε στη Βουλή η Υπουργός, Τ. Μπιρμπίλη, με γνώμονα την «πράσινη» ανάπτυξη και 
φιλοσοφία ότι για την επίτευξή της απαιτείται μια πλατιά συμμαχία των πολιτών. Οι προτεραιότητες 
αυτές αφορούν:  

- Την κλιματική αλλαγή με συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς και εταίρους για την προετοιμασία 
στην Κοπεγχάγη και την επιστροφή της χώρας στα διεθνή φόρα. 

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό η Ελλάδα να  ανταποκριθεί 
στο στόχο του 20% παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Προανήγγειλε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με άξονες: Την ριζική αναδιοργάνωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ, την υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής σε περιοχές υψηλού 
δυναμικού, τη βελτίωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, την εφαρμογή 
ολοκληρωμένου πλέγματος αναπτυξιακών κινήτρων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, την 
προώθηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας και την ενίσχυση της έρευνας. 

- Δάση και προστατευόμενες περιοχές. 

- Αστική αναγέννηση και αυθαίρετη δόμηση. 

Θα υπάρξει αναθεώρηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και του τρόπου έκδοσης οικοδομικών 
αλλαγών, «ώστε να αντιμετωπιστεί η ένοχη σχέση κράτους - πολίτη», αντιμετώπιση των χρονιζόντων 
εκκρεμοτήτων (μεταφορά του συντελεστή δόμηση, τις απαλλοτριώσεις την εκτός σχεδίου δόμηση). 
«Δεν μπορεί το κράτος να επιζητεί πόρους από την αυθαιρεσία χωρίς να θωρακίζει το σήμερα και το 
αύριο», είπε η υπουργός τονίζοντας πως απαιτείται διακομματική αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Αναφερόμενη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η κα Μπιρμπίλη τόνισε ότι θα 
αντιμετωπιστεί από την αρχή το θέμα της ανακύκλωσης και θα θεσμοθετηθούν σχέδια μείωσης των 
αποβλήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Αναφερόμενη στις άμεσες θεσμικές πρωτοβουλίες, η κα Μπιρμπίλη ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του 
ΕΤΕΡΠΣ στο Πράσινο Ταμείο, πρόγραμμα πράσινων προμηθειών για το Δημόσιο, αξιοποίηση 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, δημιουργία Ειδικής Γραμματείας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος. Σχετικά με τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, ανέφερε ότι θα προταθεί στη 
Βουλγαρία η σύσταση κοινής Επιτροπής για να εξεταστούν τα περιβαλλοντικά διασυνοριακά 
προβλήματα.  

Ανακοίνωσε, τέλος, ότι σε 45 ημέρες από την ανάληψη του υπουργείου θα παρουσιαστεί το Σχέδιο 
Δράσης για κάθε τομέα πολιτικής. 
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-- 

Στο πλαίσιο της 3ης Εβδομάδα Ενέργειας που διοργανώνει το ΙΕΝΕ στην Αθήνα στις 9-13 
Νοεμβρίου 2009, διακεκριμένοι ομιλητές θα καλύψουν ένα σύνολο θεματικών με επίκεντρο την 
ενέργεια, την κλιματική αλλαγή, την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας αλλά και τις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις. Ανάμεσα στους ομιλητές που έχουν προσκληθεί εξέχουσα θέση κατέχουν η νέα 
Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τ. Μπιρμπίλη, καθώς και οι νέοι 
Υφυπουργοί στο ίδιο Υπουργείο, Γ. Μανιάτης και Θ. Μωραϊτης, αλλά και ο καθηγητής Δ. Λάλας, 
εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο IPCC. 

Με στόχο να φέρει σε επαφή εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου της ενέργειας, αλλά και να 
δώσει το βήμα σε αρκετούς από αυτούς ώστε να εκθέσουν στο κοινό τις δραστηριότητές τους την 
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, διοργανώνεται η ημερίδα «Business to Business» (B2B). Τέλος, η Εβδομάδα 
κλείνει με ειδική ημερίδα για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό χώρο και την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων σε συνεργασία με το ΤΕΕ. 

-- 

Σε αναβολή έχει οδηγηθεί το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς οι αντίστοιχοι πόροι δεν 
έχουν διασφαλιστεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  
Γ. Μανιάτη.  

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της δράσης, που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι, είναι 400 εκατ. 
ευρώ και η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είχε καθοριστεί για την 1η Νοεμβρίου Το 
πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις για την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση μονώσεων σε 
κατοικίες κλπ. 

-- 

Υπεγράφη μεταξύ της ΜΕΤΚΑ και της RWE & Turcas Guney Elektrik Uretim AS, στο Έσσεν της 
Γερμανίας, η σύμβαση EPC που αφορά στην μελέτη - προμήθεια - κατασκευή και θέση σε λειτουργία 
ενός σταθμού παραγωγής ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 775 ΜW, πλησίον της περιοχής 
Ντενιζλί στην Τουρκία. Ο αναθέτων φορέας του έργου είναι η κοινοπραξία που δημιουργήθηκε από 
την RWE AG και την Turcas Elektrik Uretim A.S., θυγατρική της Turcas Petrol AS (Turcas). 

Το έργο θα εκτελεστεί σε φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και ενέργειες 
σχετικά με την αδειοδότηση, για να ακολουθήσει το στάδιο κατασκευής. Η έναρξη εμπορικής 
λειτουργίας της μονάδας έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2012. Η καταρχήν συμβατική αξία για 
τη ΜΕΤΚΑ προσεγγίζει τα 450 εκατ. ευρώ ενώ ο πελάτης έχει το δικαίωμα ανάθεσης πρόσθετων 
εργασιών κατά την 1η φάση του έργου συνολικής αξίας 40 εκατ. ευρώ περίπου.  

Διεθνείς 

[ΗΠΑ] Η θυγατρική εταιρία της Gazprom, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, ξεκίνησε την 
εμπορία αερίου στις ΗΠΑ. Αυτή αποτελεί την πρώτη είσοδο της Ρωσικής εταιρίας στην Αμερικανική 
αγορά. Η υφιστάμενη συμφωνία προβλέπει την πώληση περίπου 10 Mcm/d, ενώ στόχος της εταιρίας 
είναι η απόκτηση μεριδίου 4 – 5% της αγοράς σε πέντε χρόνια, με τελικό στόχο το 10%. 

-- 

[Ρωσία] Η Gazprom σχεδιάζει την κατασκευή σταθμού LNG, χωρητικότητας 15 – 16 εκατ. tons/yr 
στο Vladivostok. Ενδιαφέρον για το έργο, που αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο 2016 – 2020 
έχει εκφράσει η Κορεάτικη Kogas. Στην Ανατολική Ρωσία, και συγκεκριμένα στη νήσο Sakhalin 
λειτουργεί ήδη ο πρώτος Ρωσικός σταθμός LNG, που θα φτάσει την μέγιστη χωρητικότητά του το 
2010. Επιπλέον η Gazprom στοχεύει στην κατασκευή δύο ακόμη σταθμών LNG, ενός  στο 
Shtokman, χωρητικότητας 7,5 εκατ. tons/yr, και ενός στην χερσόνησο του Yamal, στον οποίο έχει 
ενδιαφερθεί να συμμετάσχει η Ισπανική Repsol.  
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-- 

[ΝΑ Ευρώπη] Ο Υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Taner Yildiz, δήλωσε ότι η χώρα σχεδιάζει την 
επένδυση 450 εκατ. $ για την αναζήτηση πετρελαίου στον Εύξεινο Πόντο. Στο έργο θα συνεργαστούν 
η Τούρκικη TPAO και η Βραζιλιάνικη Petrobras, κατόπιν συμφωνίας που υπεγράφη τον Απρίλιο 
2009. 

-- 

[ΝΑ Ευρώπη] Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Igor Ivanovich Sechin, ο Υπουργός 
ενέργειας της Ρωσίας, Sergei Shmatko, ο Τούρκος ομόλογός του, Taner Yildiz και ο Υπουργός 
οικονομικής ανάπτυξης της Ιταλίας, Claudio Scajola, υπέγραψαν κοινή δήλωση για την προώθηση του 
αγωγού πετρελαίου Samsun-Ceyhan, που θα συνδέσει τις Τουρκικές ακτές του Εύξεινου Πόντου και 
της Μεσογείου. Με αυτή την δήλωση οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν ότι οι χώρες τους θα εγγυηθούν 
σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατασκευή του αγωγού. Παράλληλα, εκπρόσωποι της Ιταλικής 
ENI, της Τουρκικής  Calik Holding και των Ρωσικών JSC Transneft και Rosneft υπέγραψαν μνημόνιο 
κατανόησης με το οποίο δεσμεύονται να συζητήσουν τις οικονομικές και συμβατικές υποχρεώσεις των 
Ρωσικών εταιριών για συμμετοχή τους στο έργο. 

-- 

[ΝΑ Ευρώπη] Η Γερμανική RWE ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κατασκευή του σταθμού 
LNG Adria στην Κροατία, λόγω της αναζήτησης έργων με χαμηλότερο κόστος. Εκτός της RWE, που 
κατείχε 16,69%, στην κατασκευή του σταθμού συμμετέχουν οι OMV (25,58%), Total (25,58%), 
E.ON Ruhrgas (31,15%) και η Κροάτικη Geoplin (1%). Ο Adria LNG, με εκτιμώμενο κόστος πάνω 
από 1 δις € και χωρητικότητα 10 – 15 Bcm/yr, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2011. 

-- 

[Κασπία] Οι Total και GDF Suez υπέγραψαν συμφωνία με τις Lukoil και KazMunaiGaz, για 
συμμετοχή στην ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Khvalynskoye, που βρίσκεται στην 
Κασπία Θάλασσα, στα σύνορα Ρωσίας – Καζακστάν. Οι δύο Γαλλικές εταιρίες απέκτησαν μερίδιο 
25% στο κοίτασμα (17% η Total και 8% η GDF Suez, ενώ η KazMunaiGaz διατηρεί το 25% και η 
Lukoil το υπόλοιπο 50%. Το Khvalynskoye, που ανακαλύφθηκε το 2002, έχει αποθέματα 320 Bcm 
και η παραγωγή του αναμένεται να φτάσει τα 8 – 9 Bcm/yr από το 2016. 

-- 

[Κασπία] Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ιράν, η Total συνεχίζει τις 
διαπραγματεύσεις για συμμετοχή στην 11η φάση ανάπτυξης του Ιρανικού South Pars, που αποτελεί το 
μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου παγκοσμίως. Στην φάση αυτή, με εκτιμώμενο κόστος 4,7 δις $, 
συμμετέχουν ήδη η CNPC και η National Iranian Oil Co. (NIOC). Από την άλλη πλευρά, η 
StatoilHydro ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο Ιράν, κατόπιν της 
ολοκλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων στο κοίτασμα Khorramabad. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Η Total ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του σταθμού LNG στην Υεμένη. Η 
Γαλλική εταιρία κατέχει μερίδιο 39,62%, ενώ στο έργο συμμετέχουν και οι Yemen Gas Company 
(16,73%), Hunt Oil Company (17,22%), SK Energy (9,55%), Korea Gas Corporation (6%), 
Hyundai Corporation (5,88%) και GASSP1 (5%). Το κόστος του σταθμού ανέρχεται στα 4,5 δις $ και 
η συνολική του χωρητικότητα, μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης κατασκευής, θα φτάσει 
τους 6,7 εκατ. tons/yr.   

-- 

[Μέση Ανατολή] Η BP υπέγραψε συμβόλαιο με την Κυβέρνηση της Ιορδανίας, αναλαμβάνοντας την 
εκμετάλλευση του κοιτάσματος αερίου Risha σε συνεργασία με την εθνική εταιρία πετρελαίου της 
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χώρας. Η ανάπτυξη του Risha θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο την αύξηση της 
παραγωγής αερίου από τα σημερινά 215 Mcm/yr σε 3,5 – 10 Bcm/yr. Η πρώτη φάση, στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του κοιτάσματος, θα κοστίσει 237 εκατ. $ ενώ η δεύτερη, που θα 
υλοποιηθεί εάν η ανάπτυξη κριθεί οικονομικά συμφέρουσα, εκτιμάται στα 8 – 10 δις $.  

-- 

[Μέση Ανατολή] Η BP και η CNPC υπέγραψαν 20-ετές συμβόλαιο με την Κυβέρνηση του Ιράκ για 
την ανάπτυξη του γιγαντιαίου κοιτάσματος πετρελαίου Rumaila. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η BP 
κατέχει μερίδιο 38% στο έργο, η CNPC 37% και η Κυβέρνηση του Ιράκ το υπόλοιπο 25%. Το 
κοίτασμα, με αποδεδειγμένα αποθέματα 17 – 20 δις βαρέλια πετρελαίου, αυτή την στιγμή παράγει 1,1 
εκατ. b/d, ενώ στόχος των BP και CNPC είναι η αύξηση της παραγωγής σε 2,85 b/d. Το συνολικό 
κόστος του έργου εκτιμάται στα 15 δις $. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Διεθνείς εταιρίες που είχαν απορρίψει τους όρους του Ιράκ κατά τον πρώτο 
διαγωνισμό ανάπτυξης κοιτασμάτων, μείωσαν τις απαιτήσεις τους και βρίσκονται ξανά σε 
διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο πετρελαίου της χώρας. Η Exxon και η κοινοπραξία των Lukoil και 
ConocoPhillips επιδιώκουν την απόκτηση των δικαιωμάτων για το κοίτασμα West Qurna, 
αποδεχόμενες τους όρους του Ιράκ για 1,90 $/b, παρόλο που οι αρχικές τους προτάσεις ήταν 4 $/b 
και 6,49 $/b αντίστοιχα. Η κοινοπραξία των ENI, Occidental Petroleum Corporation και Korea Gaz 
Corporation απέκτησε τα δικαιώματα για το κοίτασμα Zubair αποδέχτηκε τους όρους του Ιράκ για 2 
$/b, ενώ η αρχική πρόταση ήταν 4,8 $/b. Το συμβόλαιο έχει 20-ετή διάρκεια και προβλέπει αύξηση 
της παραγωγής πετρελαίου στο κοίτασμα από 195000 b/d σε 1,125 εκατ. b/d.  

-- 

[Ανατολική Ασία] Η Gazprom και η China National Petroleum Corporation (CNPC) υπέγραψαν 
συμφωνία που καθορίζει τις βασικές αρχές της προμήθειας 70 Bcm/yr Ρωσικού αερίου στην Κίνα. Η 
τιμή πώλησης αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2010. Επιπλέον οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν στην εξέταση των προοπτικών προμήθειας LNG από το Sakhalin στην Κινέζικη αγορά. 

-- 

[Ανατολική Ασία] Στο τέλος Σεπτεμβρίου η CNPC ξεκίνησε την κατασκευή τεσσάρων αγωγών 
υδρογονανθράκων, με στόχο την βελτίωση του συστήματος μεταφοράς της Κίνας. Ο αγωγός αερίου 
Shangdong, που κατασκευάζεται με μήκος 1024 km και χωρητικότητα 11 Bcm/yr θα προμηθεύει 
αέριο στην χερσόνησο Shantung. Επιπλέον, ο αγωγός West-East Gas Pipeline, χωρητικότητας 6,6 
Bcm/yr, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, θα μεταφέρει αέριο στο βόρειο 
Xinjiang. Παράλληλα, ξεκίνησε η κατασκευή των αγωγών πετρελαίου  Huianpu-Yinchuan και 
Shikong-Lanzhon, με μήκη 141 και 330 km αντίστοιχα και ετήσια χωρητικότητα 5 εκατ. tons/yr. 

-- 

[Ανατολική Ασία] Η CNPC ξεκίνησε την κατασκευή του τέταρτου σταθμού εισαγωγής LNG στο 
Zhejiang της Ανατολικής Ασίας. Ο σταθμός μετά την πρώτη φάση κατασκευής θα έχει χωρητικότητα 
3 εκατ. tons/yr και μετά την δεύτερη φάση θα αναβαθμιστεί στα 6 tons/yr. Στην περιοχή λειτουργούν 
τρεις ακόμη σταθμοί, με χωρητικότητας 3,7 tons/yr, 2,6 tons/yr και 3 tons/yr. 

-- 

Πηγές ειδήσεων: ΔΕΗ Α.Ε., ΕΛΠΕ Α.Ε., «Ημερησία», «Ισοτιμία», «Καθημερινή», «Ναυτεμπορική», «Τα 
Νέα», «Το Κέρδος», ‘’www.capital.gr’, “www.energia.gr”, “www.euro2day.gr”, Oil & Gas Journal, Platts, 
Rigzone, World News Network 
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Ημερολόγιο 

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

6 – 8/10/2009 
Βουκουρέστι 
(Ρουμανία) 

National Conference New and Renewable 
Energy Sources 

Ecas Trade/ANCS 
www.cnsnre.ro 

8 – 9/10/2009 
Αθήνα 

Black Sea Energy and Climate Policy 
Conference 

PROMITHEAS Network 
www.kepa.uoa.gr  

13 – 15/10/2009 
Λονδίνο (ΗΒ) 

Energy Risk Europe Trading and Derivatives 
Energy Risk magazine 
www.ertradingderivatives.com

15 – 16/10/2009 
Βάρνα (Βουλγαρία)

1st Hydro Energy Forum for South East 
Europe 

Crosscom group Ltd. 
events.crosscom-group.com/ 

18 – 21/10/2009 
Αθήνα 

World Forum on Energy Regulation IV 
ΡΑΕ 
www.worldforumiv.info  

22 – 25/10/2009 
Αθήνα 

4η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 
PHOTOVOLTAIC 2009 

Leaderexpo 
www.leaderexpo.gr  

22 – 23/10/2009 
Πράγα (Τσεχία) 

5th Emerging Europe Energy Summit 
IBP Conferences 
www.diongbusiness.ro  

23 – 24/10/2009 
Λευκωσία 
(Κύπρος) 

Renewable Energy Sources & Energy 
Efficiency 

MSE 
www.mse.com.cy 

30 – 31/10/2009 
Αθήνα 

3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΕΕΔΣΑ 
www.eedsa.gr 

5 – 6/11/2009 
Βιέννη (Αυστρία)  

Cross Border Power Trading for the CEE and 
SEE markets 

Energy Forum 
www.energyforum.com  

9 – 13/11/2009 
Αθήνα 

3η Εβδομάδα Ενέργειας και 14ο Εθνικό 
Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 09»

IENE 
www.iene.gr 

16 – 17/11/2009 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

3rd European Renewable Energy Policy 
Conference  

EREC 
www.erec.org  

18 – 19/11/2009 
Βαρκελώνη 
(Ισπανία) 

EMART Energy 2009 
EFET 
www.emart-energy.com  

25/11/2009 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

1st EU Energy Law & Distribution 
Companies Conference 

Claeys & Casteels 
www.claeys-casteels.com  

2 – 3/12/2009 
Βερολίνο 
(Γερμανία) 

2nd European Solar Investment and Finance 
Summit 

New Solar Today 
www.newsolartoday.com 
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Μονάδες μέτρησης ενέργειας 

Προθέματα 

m (Milli) k (Kilo) M (Mega) G (Giga) T (Terra) 
10-3 103 106 109 1012 

 

Συντομογραφίες 

Toe: Τόνος ισοδύναμου πετρελαίου (Ton of Oil Equivalent) 

Boe: Βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου (Barrel of Oil Equivalent) 

b/d: Βαρέλι ανά ημέρα (Barrel per Day) 

Mcm: Εκατομμύρια κυβικά μέτρα (Million Cubic Meters) 

Bcm: Δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Billion Cubic Meters) 

Tcm: Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Trillion Cubic Meters) 

Cal: Θερμίδα (Calorie) 

BTU: British thermal unit 

Wh: Watthour 

 J: Joule 

 

Μετατροπές 

1 τόνος πετρελαίου  7,3 βαρέλια 

1 ft3  0,0283 m3 

 

 TJ Gcal Mtoe MBTU GWh 
TJ 1 238,8 2,388x10-5 957,8 0,2778 

Gcal 4,1868x10-3 1 10-7 3,968 1,163x10-3 
Mtoe 4,1868x104 107 1 3,968x107 11630 

MBTU 1,0551x10-3 0,252 2,52x10-8 1 2,931x10-4 
GWh 3,6 860 8,6x10-5 3412 1 
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Προετοιμασία και επιμέλεια δελτίου ενέργειας: 

Φώτιος Θωμαΐδης 

Χημικός Μηχανικός, PhD 

 

 

Νικόλαος Κοντινάκης 

 Φυσικός, MSc 

 

 

 

Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης “VRS” ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται σήμερα στην 
εγχώρια και τη διεθνή κεφαλαιαγορά. Κύρια αποστολή του είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου έρευνας, ανάλυσης και 
αποτίμησης εταιριών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης όλων των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 
στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι συντελεστές του οίκου “VRS” διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο 
της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας, καθώς και σε πεδία έρευνας και ανάλυσης των κεφαλαιαγορών, με παράλληλη 
εξειδίκευση στους τομείς της ανάλυσης και αποτίμησης εισηγμένων και μη εταιριών. Οι κυριότερες δραστηριότητες της 
“VRS” είναι: 

1. Εκπόνηση Μελετών, Αναλύσεων & Αποτιμήσεων Εισηγμένων Εταιριών 
2. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οικονομικής και Επενδυτικής Φύσης 
3. Εκπαίδευση – Επιμόρφωση Στελεχών της Αγοράς 
4. Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις 
5. Συγγραφική Δραστηριότητα 

 

Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν δελτίο βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις 
δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των συντακτών είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά 
το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Οι συντάκτες δεν έχουν προβεί σε πρωτογενή 
έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυώνται με απόλυτο τρόπο 
την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται σε αυτό. Η πληροφόρηση και οι 
απόψεις που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς 
καμία ειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική 
μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην 
βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα αντίστοιχα εξαγόμενα 
δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στο δελτίο 
δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις 
διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης εκφράζονται ως προσωπικές, 
απόψεις των συντακτών και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν την εταιρεία VRS σε 
ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως 
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση 
τους. Οι μελέτες και οι αναλύσεις του παρόντος δελτίου εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την 
ενημέρωση των αποδεκτών του. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του παρόντος 
δελτίου χωρίς την έγγραφη άδεια της VRS και των εκπροσώπων της. 

 

Για να εγγραφείτε ή να διαγραφείτε από τη λίστα διανομής του «δελτίου ενέργειας», για οποιαδήποτε παρατήρηση ή 
σχόλιο, καθώς και για αποστολή πληροφοριών, ανακοινώσεων και δελτίων τύπου προς επεξεργασία και δημοσίευση, 
παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: research@iraj.gr 


