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Πετρέλαιο 

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε την περίληψη του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με την 
Πετρόλα η οποία θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του 
Ν.2166/93 με απορρόφηση της εταιρίας Πετρόλα ΑΕ από την εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ η 
οποία κατέχει το 100% των μετοχών την πρώτης. 

-- 

Βελτιωμένα εμφανίστηκαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στο πρώτο 
εννεάμηνο του 2009. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 
του εννεαμήνου 2009 αυξήθηκαν κατά 2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και 
διαμορφώθηκαν σε €332εκ. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σημείωσαν επίσης άνοδο, κατά 10% στα 
€188εκ., κυρίως λόγω της συγκράτησης των δαπανών, των βελτιωμένων περιθωρίων διύλισης στις αρχές 
του χρόνου, της ισχυροποίησης του δολαρίου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς και 
των θετικών αποτελεσμάτων του προγράμματος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Τα 
δημοσιευμένα κέρδη EBITDA εννεαμήνου 2009 που ανέρχονται σε €349εκ. έναντι €298εκ. το 
αντίστοιχο διάστημα του 2008, αυξημένα κατά 17%, πέραν των ανωτέρω λόγων, επηρεάστηκαν επίσης 
θετικά από τις επιπτώσεις των τιμών αργού και προϊόντων στην αποτίμηση των αποθεμάτων. 

-- 

Στην τεράστια διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων από τους αγρότες εκτάσεων με καλλιέργειες 
ενεργειακών φυτών, με εκείνες που δηλώθηκαν από τις βιομηχανίες βιοκαυσίμων, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στη φετινή κατανομή βιοντίζελ, οφείλεται η καθυστέρηση της κατανομής της 
ποσόστωσης βιοντίζελ για το τρέχον έτος.  

Στις φετινές δηλώσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των 
κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων οι παραγωγοί ενεργειακών φυτών (κυρίως ελαιούχων σπόρων) για την 
παρασκευή βιοκαυσίμων δήλωσαν ότι καλλιέργησαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Από τη μεριά τους, 
όμως, οι βιομηχανίες βιοκαυσίμων στις αιτήσεις που υπέβαλαν στη διάρκεια του περασμένου 
καλοκαιριού στο πρώην υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να συμμετάσχουν στη φετινή κατανομή 
ποσοστώσεων παραγωγής βιοντίζελ, αναφέρουν ότι έχουν συνάψει συμβάσεις καλλιέργειας με τους 
παραγωγούς ενεργειακών φυτών για συνολική έκταση 430.000 στρεμμάτων. 

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην κατανομή της ποσόστωσης βιοντίζελ είναι τα εργοστάσια 
παραγωγής να παραμένουν κλειστά και να επικρέμεται κοινοτικό πρόστιμο σε βάρος της χώρας μας, 
αφού μέχρι τώρα έχει καλυφθεί μόνο το 1,2% του εθνικού στόχου 5% της αντικατάστασης συμβατικών 
καυσίμων με βιοκαύσιμα. Παράλληλα, οι καλλιεργητές ενεργειακών φυτών εξακολουθούν να 
παραμένουν απλήρωτοι από τις βιομηχανίες βιοκαυσίμων για το προϊόν που παρέδωσαν σε αυτές για 
επεξεργασία, ενώ ένταση επικρατεί και στις τάξεις των εργαζομένων στα εργοστάσια βιοντίζελ. 

-- 

Τον Νοέμβριο, η τιμή του πετρελαίου κινήθηκε στη ζώνη των 75 - 80 $/b. 
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Ανάκαμψη, στο επίπεδο των 85,5 Mb/d παρουσιάστηκε στην παραγωγή πετρελαίου τον Οκτώβριο ενώ 
οι προβλέψεις για την ζήτηση, το 2010, οριακά αυξήθηκαν. 

Η τιμή των καυσίμων (βενζίνες) παρέμεινε πάνω από το 1,00 €/lt (τιμή αντλίας), συνέπεια της 
αυξημένης 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 

Οι Όμιλοι MOTOR OIL και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσαν την από κοινού σύσταση εταιρίας, της 
οποίας το μετοχικό κεφάλαιο θα ελέγχεται εξ ημισείας, με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία Φυσικού 
Αερίου σε κάθε του μορφή (LNG, CNG, κλπ). Το Φυσικό Αέριο θα προορίζεται για χρήση στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής των δύο Ομίλων, καθώς και για 
πώληση σε τρίτους, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, τα μέρη είχαν αποφασίσει να παραλάβουν και να διαθέσουν από κοινού 
φορτίο 65.000 m3 LNG, μέσω της Ρεβυθούσας στις αρχές Δεκεμβρίου. Το φορτίο θα χρησιμοποιηθεί 
για τις ανάγκες του διυλιστηρίου της Μότορ Όιλ στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και για εκείνες της 
μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος στην Βοιωτία. 

-- 

Τον Ιούλιο 2009 η παραγωγή αερίου στο σύνολο της Ε.Ε. παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον 
Ιούνιο, 2,3%, ενώ η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 7,6%. Σε απόλυτους αριθμούς μεγάλη πτώση στην 
παραγωγή, σε σχέση με τον Ιούνιο, σημείωσε μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, με 0,59 Bcm, ενώ η Δανία 
αύξησε την παραγωγή της κατά 0,18 Bcm (αύξηση 33,4%). Όσον αφορά την κατανάλωση, η Γερμανία 
(0,95 Bcm) και η Ιταλία (0,67 Bcm) σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση.  

 
07/2009 

(Mcm) 

Τρεις προηγούμενοι μήνες (Mcm) Προηγούμενο έτος 

4/2009 5/2009 6/2009 07/2008 % μεταβολή 

Ε.Ε. – 27    
Παραγωγή 12837 14639 14104 13134 13190 -2,7%

Κατανάλωση 30507 33994 29581 28342 30766 -0,8%
Εισαγωγές 32627 29113 30100 30473 31045 5,1%
Εξαγωγές 5608 6269 5994 5910 5769 -2,8%

Γαλλία   

Παραγωγή 72 78 80 72 86 -16,3%
Κατανάλωση 1587 2842 2017 1662 1712 -7,3%
Εισαγωγές 3580 3992 3856 3499 3405 5,1%
Εξαγωγές - 183 180 93 46 -100,0%

Γερμανία    
Παραγωγή 1219 1298 1251 1167 1264 -3,6%

Κατανάλωση 6688 6580 5298 5739 4505 48,5%
Εισαγωγές 8470 5916 6788 7473 6571 28,9%
Εξαγωγές 838 634 665 674 735 14,0%

Ελλάδα    
Παραγωγή 1 1 1 - 1 0,0%

Κατανάλωση 320 209 278 272 418 -23,4%
Εισαγωγές 319 204 243 317 380 -16,1%
Εξαγωγές - - - - - 0,0%

Ηνωμένο Βασίλειο    
Παραγωγή 4579 5683 5745 5173 4390 4,3%

Κατανάλωση 4987 6703 6115 5092 6237 -20,0%
Εισαγωγές 1764 3172 2473 1734 2982 -40,8%
Εξαγωγές 893 1401 1320 1271 1040 -14,1%

Ιταλία    
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Παραγωγή 670 682 700 646 745 -10,1%
Κατανάλωση 4877 4802 4276 5231 5507 -11,4%
Εισαγωγές 5639 5282 5399 4212 5993 -5,9%
Εξαγωγές 3 6 3 3 31 -90,3%

Ισπανία    
Παραγωγή 1 1 1 1 1 0,0%

Κατανάλωση 2934 2737 2659 2845 3166 -7,3%
Εισαγωγές 3185 2594 2622 3132 3143 1,3%
Εξαγωγές 94 105 119 88 - -

Ολλανδία    
Παραγωγή 3870 4494 3963 3866 4148 -6,7%

Κατανάλωση 2757 3060 2731 2710 2591 6,4%
Εισαγωγές 2206 2158 2106 2132 1740 26,8%
Εξαγωγές 3319 3592 3338 3288 3297 0,7%

 

Τον Ιούλιο, η αύξηση των εισαγωγών κατά 7,1% και η μείωση των εξαγωγών κατά 5,1% σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα, επέτρεψαν την αποθήκευση 9,4 Bcm αερίου.  

 
Οι εισαγωγές αερίου τον Ιούλιο παρέμειναν σταθερές, 0,32 Bcm, μετά την μεγάλη αύξηση του Μαΐου 
και του Ιουνίου. Η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 17,6%, φτάνοντας τα 0,32 Bcm από 0,27 Bcm. 
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Μετά τα μέγιστα που παρουσίασαν οι spot τιμές αερίου στα Ευρωπαϊκά NBP και Zeebruge στις 4/11, 
με 13,26 €/MWh και 13,24 €/MWh αντίστοιχα, που αποτέλεσαν και τις μέγιστες τιμές από τον 
Μάρτιο 2009, ακολούθησε σημαντική υποχώρηση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Οι ελάχιστες τιμές 
σημειώθηκαν στις 30/11, 10,06 €/MWh για το NBP και 9,74 €/MWh για το Zeebruge. Από την 
άλλη στο Henry Hub οι τιμές αυξήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, φτάνοντας στα 
επίπεδα των Ευρωπαϊκών τιμών (10,02 €/MWh) στις 30/11. 

 
-- 

Οι διενέξεις Ρωσίας – Ουκρανίας για το φυσικό αέριο 

Τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές χώρες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τις διενέξεις Ρωσίας 
και Ουκρανίας για την τιμή, τις ποσότητες και τα χρέη φυσικού αερίου, καθώς το 80% του Ρωσικού 
αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται από την Ουκρανία και όπως έχει αποδειχθεί στο 
παρελθόν, διακοπές στην τροφοδοσία της χώρας από την Gazprom έχουν επιπτώσεις στην ομαλή ροή 
αερίου προς τις Ευρωπαϊκές αγορές. Για το 2010, οι πρόσφατες εξελίξεις είναι θετικές, αφού η 
συμφωνία που υπεγράφη στις 19 Νοεμβρίου από τις δύο χώρες και τροποποιεί το υφιστάμενο 
συμβόλαιο προμήθειας αερίου, φαίνεται να εξασφαλίζει, τουλάχιστον για τις αρχές του νέου έτους, 
αδιάκοπη τροφοδοσία αερίου της Gazprom στην Ουκρανία και κατ’ επέκταση την Ευρώπη. 
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Η πρώτη μεγάλη διένεξη των τελευταίων ετών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το φυσικό αέριο 
εξελίχθηκε την περίοδο 2005 – 2006. Νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2004 οι δύο πλευρές είχαν 
υπογράψει τροποποίηση στο συμβόλαιο του 2002, η οποία καθόριζε τα τέλη διέλευσης του Ρωσικού 
αερίου στα 1,09 $/1000 m3 ανά 100 km και την τιμή πώλησης στην Ουκρανία στα 50 $/1000 m3, 
αμετάβλητη έως το τέλος του 2009. Σύμφωνα, όμως, με την Gazprom, η συμφωνία είχε ισχύ μόνο εάν 
οι δύο πλευρές υπέγραφαν ετησίως διακυβερνητικό πρωτόκολλο, για τους όρους διαμετακόμισης του 
αερίου. Έτσι τον Μάρτιο του 2005, και ενώ δεν είχε υπογραφεί το πρωτόκολλο για το 2006, η 
Gazprom θεώρησε άκυρη την τροποποίηση του 2004 και ζήτησε από την Ουκρανική εταιρία αερίου, 
Naftogaz, αύξηση στην τιμή αερίου από 50 $/1000 m3 σε 160 $/1000 m3.Το αίτημα απορρίφθηκε 
από την Ουκρανική πλευρά. Παράλληλα η  Gazprom κατηγόρησε την Ουκρανία ότι χρησιμοποιεί για 
εγχώρια κατανάλωση ποσότητες αερίου που προορίζονταν για την Ε.Ε. 

 Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών δεν επετεύχθη τους επόμενους μήνες και στα μέσα Δεκεμβρίου 
2005 η Gazprom απαίτησε αύξηση της τιμής σε 230 $/1000 m3, απειλώντας με διακοπή της 
τροφοδοσίας από την 1η Ιανουαρίου, εάν οι όροι δεν γίνουν αποδεκτοί. Από την πλευρά της η 
Ουκρανία αντιπρότεινε αύξηση της τιμής σε 80 $/1000 m3, διεκδικώντας ταυτόχρονα το 15% της 
ποσότητας του Ρωσικού αερίου που διαμετακομίζεται μέσω της χώρας. Αποτέλεσμα των 
αποτυχημένων διαπραγματεύσεων ήταν την 1η Ιανουαρίου 2006 η Gazprom να προχωρήσει σε 
τριήμερη διακοπή της παροχής στην Ουκρανία. Η ροή προς την Ε.Ε. συνεχίστηκε, όμως ορισμένες 
Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, Η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν μείωση έως και 30% 
στην τροφοδοσίας τους. 

Στις 4 Ιανουαρίου 2006 η τροφοδοσία αποκαταστάθηκε, κατόπιν υπογραφής πενταετούς συμβολαίου 
προμήθειας αερίου από τις Gazprom και Naftogaz. Τις εισαγωγές αερίου ανέλαβε κατ’ 
αποκλειστικότητα η Ρωσο-Ελβετική εταιρία RosUkrEnergo (50% Gazprom, μέσω της θυγατρικής 
της Rosgas Holding A.G., και 50% Raiffeisen Investment A.G.), που αγοράζοντας αέριο από την 
Gazprom με 230 $/1000 m3 και από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας (Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, 
Ουζμπεκιστάν) με 50 $/1000 m3, πωλούσε αέριο στην Ουκρανική αγορά στην τιμή των 95 $/1000 m3. 
Ταυτόχρονα, βάσει του συμβολαίου, τα τέλη διέλευσης αερίου προς την Ε.Ε. αυξήθηκαν σε 1,6 
$/1000 m3 ανά 100 km.  

To 2007 η τιμή πώλησης εισαγόμενου αερίου στην Ουκρανία αυξήθηκε σε 130 $/1000 m3, ενώ στα 
τέλη Δεκεμβρίου 2007 Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν για νέα αύξηση της τιμής σε 179,5 $/1000 
m3 και των τελών διέλευσης σε 1,7 $/1000 m3 ανά 100 km. Στις αρχές του Ιανουαρίου 2008 , όμως η 
Gazprom απείλησε για μείωση στην ροή αερίου, εάν η Ουκρανία δεν αποπλήρωνε χρέος για τις 
εισαγωγές αερίου τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2007, που σύμφωνα με την Ρωσική εταιρία έφτανε τα 
1,5 δις $. Παρά την συμφωνία των δύο πλευρών για αποπληρωμή του χρέους στις αρχές Φεβρουαρίου 
2008, μια νέα διαφωνία στα τέλη του ίδιου μήνα οδήγησε σε μείωση της παροχής Ρωσικού αερίου στην 
Ουκρανική αγορά κατά 25% στις 3 Μαρτίου 2008 και κατά 50% την επόμενη μέρα.  

Από τις 5 Μαρτίου η τροφοδοσία αποκαταστάθηκε και στις 13 Μαρτίου η Gazprom και η Naftogaz 
υπέγραψαν συμφωνία, βάσει της οποίας την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2008 η Ουκρανική 
εταιρία θα προμηθευόταν τουλάχιστον 49,8 Bcm αερίου στην τιμή των 179,5 $/1000 m3, ενώ για τον 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2008 θα αποπλήρωνε στην RosUkrEnergo το αέριο που παρέλαβε από 
την Κεντρική Ασία με 179,5 $/1000 m3 και το Ρωσικό αέριο με 315 $/1000 m3. Παράλληλα, 
θυγατρική εταιρία της Gazprom θα είχε το δικαίωμα απευθείας πώλησης τουλάχιστον 7,5 Bcm αερίου 
σε βιομηχανικούς καταναλωτές της Ουκρανίας. Στις 2 Οκτωβρίου 2008 ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, 
Vladimir Putin, και η Ουκρανή ομόλογός του, Yulia Tymoshenko, υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης 
που προέβλεπε μεταφορά των μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας αερίου από την 
RosUkrEnergo στην Naftogaz και την σταδιακή αύξηση της τιμής πώλησης και των τελών διέλευσης. 
Προϋπόθεση για την ισχύ του μνημονίου ήταν η πλήρης αποπληρωμή του χρέους της Naftogaz, ύψους 
2 δις $, για τις αγορές αερίου το 2008. 
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Στα τέλη του 2008 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Gazprom και Naftogaz για την τιμή 
πώλησης αερίου το 2009. Η Ουκρανική πλευρά πρότεινε αύξηση της τιμής 201 $/1000 m3 και των 
τελών διέλευσης σε 2 $/1000 m3 ανά 100 km, ενώ η Ρωσική πλευρά ζήτησε τιμή 250 $/1000 m3 και 
δεν δέχτηκε να συζητήσει για αύξηση των τελών διέλευσης. Μάλιστα η Gazprom αύξησε τις απαιτήσεις 
της αρχικά σε 418 $/1000 m3 και στην συνέχεια σε 450 $/1000 m3, ενώ η Naftogaz δεχόταν να 
πληρώσει έως 235 $/1000 m3. Η έλλειψη συμφωνίας για την τιμή αερίου, αλλά και οι διαφωνίες των 
δυο πλευρών για το ύψος των χρεών, οδήγησαν σε παύση των διαπραγματεύσεων. Την 1η Ιανουαρίου 
2009 η Gazprom διέκοψε την προμήθεια αερίου στην Ουκρανία συνεχίζοντας την αποστολή 300 
Mcm/d στις Ευρωπαϊκές αγορές. Παρά την δέσμευση της Ουκρανικής Κυβέρνησης ότι η 
διαμετακόμιση αερίου προς της Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί ανεμπόδιστα, από τις 2 Ιανουαρίου 
παρατηρήθηκαν προβλήματα στην τροφοδοσία Ευρωπαϊκών χωρών και στις 7 Ιανουαρίου η Gazprom 
διέκοψε πλήρως την ροή αερίου μέσω Ουκρανίας, αυξάνοντας παράλληλα τις ποσότητες αερίου που 
μεταφέρονται μέσω Λευκορωσίας και μέσω του αγωγού Blue Stream. Κατόπιν τριμερούς συμφωνίας 
μεταξύ Ε.Ε., Ρωσίας και Ουκρανίας, στις 9 Ιανουαρίου, συστάθηκε διεθνής επιτροπή παρατηρητών με 
στόχο τον έλεγχο των μετρητικών σταθμών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όμως η κίνηση αυτή δεν 
είχε αποτέλεσμα και η ροή αερίου δεν αποκαταστάθηκε. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βοσνία 
& Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Μολδαβία, Ουγγαρία, 
ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία) αντιμετώπισαν διαταράξεις στην 
τροφοδοσίας τους κατά την διάρκεια της 20-ήμερης διακοπής. Περισσότερο επηρεάστηκαν οι χώρες 
με υψηλή εξάρτηση στις εισαγωγές από την Gazprom, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η ΠΓΔΜ και η 
Μολδαβία. Στις μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές, την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία παρατηρήθηκε 
μείωση των εισαγωγών Ρωσικού αερίου 10%, 15% και 25% αντίστοιχα. Η Ελλάδα αντιμετώπισε την 
κρίση αυξάνοντας τις παραλαβές LNG, ενώ παράλληλα προμήθευσε με ποσότητες αερίου και την 
Βουλγαρία.   

Στις 20 Ιανουαρίου η ροή αερίου ξεκίνησε ξανά, μετά από την υπογραφή 10-ετούς συμβολαίου μεταξύ 
της Gazprom και της Naftogaz στις 19 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η τιμή αερίου 
καθορίζεται με βάση την φόρμουλα για τις τιμές πώλησης στις Ευρωπαϊκές αγορές, έχοντας για το 
2009 έκπτωση 20%. Η τιμή θα μεταβάλλεται κάθε τρίμηνο, ενώ η έκπτωση δεν θα ισχύει από το 2010. 
Για το πρώτο τρίμηνο του 2009 η τιμή ανήλθε στα 360 $/1000 m3. Η καταβολή των πληρωμών για τις 
αγορές αερίου θα πρέπει να γίνεται από την Naftogaz στην Gazprom μηνιαίως, έως την έβδομη ημέρα 
του επόμενου μήνα. Τα τέλη διέλευσης για το 2009 παρέμειναν στα 1,7 $/1000 m3 ανά 100 km, ενώ 
από το 2010 θα αυξηθούν σε Ευρωπαϊκά επίπεδα. Η Gazprom εκτιμά ότι το 2010 τα τέλη διέλευσης 
θα φτάσουν τα 2,56 – 2,7 $/1000 m3 ανά 100 km, ενώ σύμφωνα με την Naftogaz θα είναι 2,67 – 2,72 
$/1000 m3 ανά 100 km. 

Η συμφωνία για μηνιαία καταβολή των πληρωμών προκάλεσε, τόσο στην Ουκρανία όσο και στις 
Ευρωπαϊκές χώρες, διαρκή αμφιβολία και ανησυχία ως προς την ικανότητα της Naftogaz να 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους. Μάλιστα στις αρχές Ιουνίου 2009, ο V. Putin δήλωσε ότι η 
Ρωσία θα διέκοπτε εκ νέου την ροή του αερίου, εάν η Ουκρανική εταιρία δεν αποπλήρωνε εγκαίρως τις 
ποσότητες που αγόρασε τον Μάιο. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, V. Yushchenko, 
πολιτικός αντίπαλος της Πρωθυπουργού Y. Tymoshenko στις επερχόμενες εκλογές του 2010, επέκρινε 
κατά καιρούς την Tymoshenko για την υπογραφή της συμφωνίας, τονίζοντας ότι προκάλεσε μεγάλα 
οικονομικά προβλήματα στην Naftogaz καθώς μείωσε τα έσοδα της εταιρίας τουλάχιστον κατά 2,5 δις 
$.  

Η Naftogaz κατάφερε να πληρώσει για το Ρωσικό αέριο αντλώντας χρήματα από διάφορες πηγές. Την 
περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, η Ουκρανική εταιρία πλήρωσε χρησιμοποιώντας τα 2,15 δις $ που 
παρείχε η Gazprom, ως προπληρωμή για τα τέλη διέλευσης ολόκληρου του 2009. Για τις αγορές 
αερίου τον Μάιο, η Naftogaz δανείστηκε 500 εκατ. $ από την κρατική εμπορική τράπεζα της 
Ουκρανίας, Oshchadbank, ενώ για τους υπόλοιπους μήνες χρησιμοποίησε μέρος του δανείου, που 
λαμβάνει η Ουκρανία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund) για να 
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καλύψει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Επιπλέον, η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με τρείς 
διεθνείς τράπεζες στην παροχή δανείων συνολικού ύψους 1,7 δις $. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προσφέρει 300 εκατ. $ για να καλύψει τις αγορές αερίου, καθώς και 
επιπλέον 450 εκατ. $, αφού αποπληρωθεί το πρώτο ποσό, για την αναβάθμιση του Ουκρανικού 
συστήματος διαμετακόμισης αερίου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει 450 εκατ. $ για 
την αναβάθμιση του συστήματος διαμετακόμισης. Τέλος η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει 500 εκατ. 
$ για την αναμόρφωση του τομέα αερίου της χώρας. 

Με στόχο να μειώσουν τις πιθανότητες νέας διένεξης τον Ιανουάριο του 2010, ο Vladimir Putin και η 
Yulia Tymoshenko συμφώνησαν στις 19 Νοεμβρίου 2009 να μειωθούν οι συμβολαιοποιημένες 
ποσότητες αερίου το 2010, αλλά και να μην πληρώσει η Ουκρανία ρήτρα για τις περιορισμένες 
εισαγωγές αερίου το 2009. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρηθούν οι όροι του συμβολαίου του 
Ιανουαρίου 2009, για αύξηση της τιμής αερίου και των τελών διέλευσης σε Ευρωπαϊκά επίπεδα. 
Ακολουθώντας την συμφωνία των δύο Πρωθυπουργών, η Gazprom και η Naftogaz υπέγραψαν 
συμφωνία που προβλέπει μείωση 35% στις συμβολαιοποιημένες ποσότητες αερίου που θα λάβει η 
Ουκρανία το 2010, από 52 Bcm, που προέβλεπε το αρχικό συμβόλαιο, σε 33,75 Bcm. Επιπλέον, η 
Gazprom αποδέχθηκε να μην καταβάλει η Naftogaz ρήτρα “take-or-pay” για τις μειωμένες αγορές 
αερίου το 2009, η οποία εκτιμάται στα 8 δις $, καθώς η Ουκρανική εταιρία αναμένεται να παραλάβει 
έως το τέλος του έτους 25 Bcm αντί για τα συμβολαιοποιημένα 40 Bcm. Η μείωση των εισαγωγών 
οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση αερίου από βιομηχανικούς καταναλωτές της Ουκρανίας, που 
περιόρισαν την παραγωγή τους λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας τον Νοέμβριο, περιορίζει τον κίνδυνο διακοπής στην ροή του 
αερίου της Gazprom για τις αρχές του 2010, όμως η μελλοντική τροφοδοσία εξακολουθεί να είναι 
αβέβαιη, λόγω των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Άλλωστε όπως 
προκύπτει και από το πρόσφατο παρελθόν, οι δύο χώρες είχαν πολλές διενέξεις για το φυσικό αέριο, 
παρά την υπογραφή συμφωνιών και μνημονίων. Σημαντικό ρόλο στην στάση που θα κρατήσει η Ρωσία 
απέναντι στην Ουκρανική Κυβέρνηση αναμένεται να διαδραματίσει το αποτέλεσμα των Ουκρανικών 
εκλογών του Ιανουάριο 2010.  Οι Ευρωπαϊκές αγορές, από την πλευρά τους, στην προσπάθειά να 
αποτρέψουν διαταραχές στην τροφοδοσία τους, όπως σημειώθηκαν το 2006 και 2009, προωθούν την 
κατασκευή νέων υποδομών, που θα ενισχύσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας του Ρωσικού αερίου (αγωγοί 
Nord Stream και South Stream) αλλά και θα διαφοροποιήσουν τις πηγές τροφοδοσίας, μειώνοντας την 
εξάρτηση από το αέριο της Gazprom (αγωγοί Nabucco, IGI, TAP, Gasli και σταθμοί εισαγωγής 
LNG). 
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Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ 

Έλλειψη λιγνίτη στον ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας παρατηρήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς τα 
αποθέματα στην αυλή του σταθμού έφθασαν μέχρι τους 50.000 τόνους (με όριο ασφαλείας τους 
150.000 τόνους), που επαρκούσαν για πέντε μέρες λειτουργίας του σταθμού. Σύμφωνα με την ΔΕΗ, το 
πρόβλημα προέκυψε, αφενός, από την ελλειμματική τροφοδοσία από την εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία 
Αχλάδας» του ΑΗΣ Μελίτης με λιγνίτη και , αφετέρου, από τον αυξημένο αριθμό ωρών λειτουργίας 
της μονάδας, το 2009. 

Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόβλημα τροφοδοσίας, η ΔΕΗ υπενθύμισε ότι η πλήρης διασφάλιση 
της τροφοδοσίας του ΑΗΣ Μελίτη θα επιτευχθεί όταν επιλυθεί η εκκρεμότητα της ανάθεσης 
εκμετάλλευσης του ορυχείου της Βεύης, το οποίο, επίσης, θα διασφαλίσει και την τροφοδότηση της 
νέας Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ. 

-- 

Με αγωγή κατά της Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), στις 10/11, απάντησε η ΔΕΗ στο εξώδικο που 
έστειλε η πρώτη στη δεύτερη μία εβδομάδα μετά τις εκλογές. Με το εξώδικο της η ΑτΕ 
γνωστοποιούσε στη ΔΕΗ ότι από 1ης Ιουλίου και καθώς η διαφορά αντιλήψεων για την κοστολόγηση 
του ηλεκτρικού ρεύματος έχει παραπεμφθεί ήδη στη διαιτησία, θα προκαταβάλει το αντίτιμο της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το τελευταίο συμφωνηθέν τιμολόγιο τον Ιούνιο του 2002 
με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου. Ωστόσο, η ΔΕΗ, προχώρησε στην κατάθεση αγωγής κατά της 
ΑτΕ, διεκδικώντας περί τα 50 εκατ. ευρώ για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, όπως 
ισχυρίζεται, δεν πληρώθηκε. 

Ταυτόχρονα, δεύτερη αγωγή κατά της ΛΑΡΚΟ σχεδιάζει να καταθέσει η ΔΕΗ διεκδικώντας συνολικά 
ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ. Η πρώτη αγωγή κοινοποιήθηκε στη ΛΑΡΚΟ στα τέλη Σεπτεμβρίου 
προκειμένου η ΔΕΗ να λάβει 24,5 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο έντοκο χρέος για την περίοδο από 
1/11/08 ως 30/04/09. Με τη δεύτερη αγωγή η Επιχείρηση διεκδικεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 
διάστημα ως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς και τις οφειλές μετά τον Σεπτέμβριο. 

-- 

Πρόστιμο 40.000 € επέβαλε ο Νομάρχης Κοζάνης στη ΔΕΗ για σειρά παραβάσεων στον επαρχιακό 
δρόμο Ακρινής – Κλείτου, καθώς όπως επισημαίνεται, δεν τηρούνται από τη ΔΕΗ οι εγκεκριμένοι 
περιβαλλοντικοί όροι, όσον αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχαρακτηρισμό της 
επαρχιακής οδού, όπως και οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την εναπόθεση των στείρων υλικών κατά 
μήκος του δρόμου. 

-- 

Προχωράει η κατασκευή των δύο νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού της ΓΕΚ-Τέρνα και της 
elpedison στην Βοιωτία, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ίσως και εντός του 
α’ εξαμήνου του 2010. Το Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ενέκρινε την προμήθεια περί των 0,5 Βcm ετησίως για κάθε 
μία από τις μονάδες, ενώ εκκρεμεί η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η μονάδα της elpedison 
δημιουργείται στην Θίσβη της Βοιωτίας, ενώ η δεύτερη μονάδα της Τέρνα θα εγκατασταθεί στον ίδιο 
χώρο με την ήδη λειτουργούσα μονάδα Ήρων 1, ισχύος 150 MW επίσης στην Βοιωτία. 

-- 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 13/11, υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ και της Κοινοπραξίας 
ΜΕΤΚΑ – ΕΤΑΔΕ η σύμβαση ανάθεσης του έργου που αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, 
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδας Νο5, Συνδυασμένου Κύκλου, εγγυημένης καθαρής 
ισχύος στο ονομαστικό φορτίο 811 MW, με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Η νέα 
Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου θα αποτελείται από δύο αεριοστρόβιλους τύπου PG9371FB του 
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Οίκου GE, 1 ατμοστρόβιλο τύπου D11 του Οίκου GE, 3 γεννήτριες τύπου 330H του Οίκου GE και 2 
λέβητες ανάκτησης θερμότητας του Οίκου ΝΕΜ. 

-- 

Tην ολοκλήρωση και παράδοση των πρώτων επτά φωτοβολταϊκών πάρκων στους Μολάους της 
Λακωνίας (ισχύος 850KW) ανακοίνωσε η Exel Group ενώ σε τελική φάση βρίσκεται ένα ακόμα στο 
Κιλκίς (ισχύος 142KW). 

-- 

Δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ισχύος 80 kWp έκαστος, στη θέση Νίππος Αποκορώνου του νομού 
Χανίων παρέδωσε η εταιρία Positive Energy. 

-- 

Την κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 504kW ανέλαβε η Intrakat στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,93 εκατ. ευρώ. 

-- 

Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση για τη μήνυση που είχε καταθέσει η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ για 
τον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) ηλεκτρικής ενέργειας και την 
τροποποίηση της άδειας ηλεκτροπαραγωγής της Αλουμίνιον της Ελλάδας από ιδιοπαραγωγός σε 
συμπαραγωγός. Η μήνυση, που είχε κατατεθεί κατά παντός υπευθύνου, έβαλε κατά της διοίκησης της 
ΔΕΗ η οποία παρέλειψε να προσβάλει τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν και κατά του Δ.Σ. της 
ΡΑΕ, που εξέδωσε τι δύο θετικές γνωμοδοτήσεις. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις 
ενοχής για την άσκηση ποινικής δίωξης για τα μέλη των Δ.Σ. της ΔΕΗ ή της ΡΑΕ. 

-- 

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

MWh 10/2009 
Τρεις προηγούμενοι μήνες Προηγούμενο έτος 

09/2009 08/2009 07/2009 10/2008 % μεταβολή

Παραγωγή   

Λιγνίτης 2.434.984 2.604.995 2.856.380 2.917.399 2.568.679 -5,2%

Πετρέλαιο 14.781 44.663 95.550 179.769 319.144 -95,4%

Φυσικό Αέριο 1.058.446 840.297 872.558 976.900 895.942 18,1%

Υδρο/Η 358.263 278.695 389.178 463.180 164.194 118,2%

ΑΠΕ & Άλλα(ΥΤ) 152.956 160.199 191.452 141.241 147.271 3,86%

Εισαγωγές 105.176 228.709 366.804 750.975 247.515 -57,5%

Κατανάλωση   

Ιδιοκατανάλωση 15.183 12.280 9.940 9.500 11.660 30,2%

Επιλέγοντες ΥΤ 522.958 463.214 417.115 556.825 627.894 -16,7%

Δίκτυο διανομής 3.371.322 3.469.288 4.126.395 4.621.114 3.413.576 -1,2%

Άντληση 20.849 22.574 15.733 21.441 104.574 -80,1%

Ορυχεία 83.561 81.311 85.013 84.568 80.769 3,5%

Απώλειες 110.733 108.891 117.726 136.016 104.272 6,2%

Σύνολο 4.124.606 4.157.558 4.771.922 5.429.464 4.342.745 -5,0%
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Μετά από πολλούς μήνες οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από την Βουλγαρία (244 GWh) 
ξεπέρασαν τις εισαγωγές από την πΓΔΜ (178 GWh). 

 
Τον Σεπτέμβριο συνεχίστηκε η ελαφρά αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία (176 GWh) καθώς, 
κατά μέσο όρο, η ΟΤΣ στη γειτονική χώρα ήταν 6 €/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. 

0

50

100

150

200

250

300

Οκτ‐07 Δεκ‐07 Φεβ‐08 Απρ‐08 Ιουν‐08 Αυγ‐08 Οκτ‐08 Δεκ‐08 Φεβ‐09 Απρ‐09 Ιουν‐09 Αυγ‐09 Οκτ‐09

GWh

Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (διασυνδεδεμένο)

Αιολικά Υδρο/Η Βιοαέριο‐Βιομάζα ΣΗΘΥΑ Φωτοβολταϊκά
Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

103

114

125

136

147

158

169

180

191

202

12

21

30

39

48

57

66

75

84

93

2/6 12/6 22/6 2/7 12/7 22/7 1/8 11/8 21/8 31/8 10/9 20/9 30/9 10/10 20/10 30/10

GWh€ / MWh
Ημερήσια ΟΤΣ

Μέση ΟΤΣ Μέγιστη ΟΤΣ Ελάχιστη ΟΤΣ Συνολικό ημερήσιο φορτίο Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

12/7 27/7 11/8 26/8 10/9 25/9 10/10 25/10

MW
Ωριαία αιχμή ημέρας

Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Οκτ‐07 Ιαν‐08 Απρ‐08 Ιουλ‐08 Οκτ‐08 Ιαν‐09 Απρ‐09 Ιουλ‐09 Οκτ‐09

€ / MWh
Οριακή τιμή συστημάτος

Ελλάδα Ιταλία
Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ, GME



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Δεκέμβριος 2009 16 

 
 

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

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

1000 t
Λιγνίτης

Παραγωγή Παραδόσεις σε ΘΗΣ
Πηγή: Eurostat



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Δεκέμβριος 2009 17 

Δικαιώματα εκπομπών 

 

 
Ελαφρά αυξημένος ήταν ο όγκος πωλήσεων δικαιωμάτων εκπομπών τον Νοέμβριο. 

Τα 1976 έφθασαν τα εγκεκριμένα CDM έργα, με αναμενόμενη απόδοση πάνω από 1.710 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 12% η καθεμία. 
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Ενεργειακά έργα 

 
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Βούλγαρου Προέδρου, Γ. Παρβάνοφ, ο Υφυπουργός 
ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης, είχε συζητήσεις με τον Βούλγαρο Υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και 
Τουρισμού, T. Traikov. 

Ως προς τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, ο Βούλγαρος Υπουργός εστίασε στην 
ανάγκη διασφάλισης των αναγκαίων ποσοτήτων πετρελαίου, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του 
αγωγού και, σχετικά, συμφωνήθηκε να ζητηθεί η έγκαιρη διευθέτηση του θέματος από τη ρωσική 
πλευρά που έχει αναλάβει τη συμβατική δέσμευση. Επίσης, οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν να υπάρξει 
στενή συνεργασία των δύο Υπουργείων, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την 
διέλευση των αγωγών από το έδαφος των δύο χωρών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους 
(τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κ.α.). 

Για τον αγωγό φυσικού αερίου Χάσκοβο-Κομοτηνή (IGB), αποφασίστηκε η συγκρότηση διμερούς 
ομάδας εργασίας, η οποία θα δραστηριοποιηθεί και συζητήθηκε η προοπτική χρηματοδότησης του 
αγωγού από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. 

Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα υπογραφής Πρωτοκόλλου ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας για την 
κάλυψη των αναγκών των δύο κρατών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η Ελλάδα έχει 
αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης και χρησιμοποιεί ιδιαίτερα τη διασύνδεση με την Βουλγαρία. 

-- 

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή ενεργειακών έργων, κυρίως αιολικών πάρκων, 
στο Μαυροβούνιο, κατέθεσε η Τέρνα Ενεργειακή ΑΕ, όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία 
Προώθησης Επενδύσεων του Μαυροβουνίου (MIPA) και το υπουργείο Οικονομίας. 

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή αιολικών πάρκων κατέθεσαν επίσης οι 
εταιρείες: Suzlon wind Energy A/S (Δανία), ABN Wind Energy S.r.l (Ιταλία), Koncar - Obnovljivi 
izvori (Κροατία), NTE Energy Development (Νορβηγία), Eduinter (Ισπανία), Energopromimport 
(Ρωσία), Wpd Think Energy Gmbh & Co.KG (Ιταλία), Ostwind Group (Γερμανία), Holrom 
Renewable Energy (Ρουμανία), AGSM (Ιταλία), Wind Power SHA (Σερβία), Balkan Renewable 
Energy Development (Δανία) και EPS (ΗΠΑ). 
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Αγωγός ITGI 

Στις 05/11, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ιταλικής Edison, 
καθώς μαζί με την ΔΕΠΑ υπάρχει το κοινό συμφέρον στην προώθηση του αγωγού ITGI. 
Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο πλευρές περιμένουν πρώτιστα την διευθέτηση των χρονιζόντων 
εκκρεμοτήτων ανάμεσα στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν. 

-- 

Ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης, με επιστολή του στις 12/11 προς τον Επίτροπο Ενέργειας της 
Ε.Ε., An. Piebalgs, εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ταχύτερη 
δυνατή υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων διασύνδεσης της χώρας μας με τους δύο αγωγούς 
φυσικού αερίου Ελλάδας- Ιταλίας (ITGI-Poseidon) και Ελλάδας – Βουλγαρίας (ΙGB). 

Της επιστολής είχαν προηγηθεί, τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα υφυπουργού με τον Βούλγαρο 
υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, T.Traikov, και διαβουλεύσεις με την Ιταλική πλευρά, 
για τον καθορισμό των από κοινού δράσεων των τριών χωρών. 

Αγωγός Nabucco 

Η Υπουργός εξωτερικών της Βουλγαρίας, Rumjana Zheleva, δήλωσε ότι η χώρα δίνει προτεραιότητα 
στην κατασκευή του αγωγού Nabucco έναντι του South Stream. Ο λόγος, σύμφωνα με την Zheleva 
είναι η ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας και μείωση της εξάρτησης από το Ρωσικό 
αέριο. 

Αγωγός South Stream 

Ο Πρόεδρος της Gazprom, Alexei Miller, ανακοίνωσε ότι ο Γαλλικός κολοσσός Electricite de France 
(EDF) θα αποκτήσει μερίδιο 10% στον αγωγό South Stream. Η οριστική απόφαση, σύμφωνα με τον 
Miller, θα ληφθεί σε συνεργασία με την ENI. 

-- 

Ρωσία και Σλοβενία υπέγραψαν διακυβερνητική συμφωνία για κατασκευή του South Stream. 
Παράλληλα, ο Ρώσος Πρωθυπουργός, Vladimir Putin, και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, Werner 
Faymann, συμφώνησαν να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την υπογραφή συμφωνίας για τον αγωγό. 

Αγωγός TAP 

Στις 04/11, ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης, είχε συνάντηση με εκπροσώπους του ομίλου για την 
κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP (Trans Adriatic Pipeline – Αγωγός Αδριατικής), οι 
οποίοι ενημέρωσαν τον κ. Μανιάτη για το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης του έργου, την 
επιλεγμένη διαδρομή του αγωγού (Θεσσαλονίκη – Αυλώνα Αλβανίας – Πρίντεζι Ιταλίας), τη 
δυναμικότητα, τις πιθανές πηγές τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, καθώς και διάφορα διαδικαστικά 
ζητήματα. 

Υπενθυμίζεται ότι στον όμιλο του αγωγού συμμετέχουν η νορβηγική StatOil Hydro και η ελβετική 
EGL, με την πρώτη να έχει διασφαλισμένες ποσότητες αερίου στα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν και 
την δεύτερη να έχει συμβόλαιο για μεταφορά 5 Bcm/yr από το Ιράν στην Ευρώπη. 

Αγωγός Burgas – Αλεξανδρούπολη 

Σε συνεδρίαση του διευρυμένου νομαρχιακού συμβουλίου του Νομού Έβρου, παρουσία του 
διευθύνοντος συμβούλου του ελληνικού τμήματος της TransBalkan Pipeline, Χ. Δήμα, ανακοινώθηκαν 
οι λεπτομέρειες της προμελέτης για τον αγωγό, επί της οποίας, οι φορείς του Νομού θα 
γνωμοδοτήσουν. 

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η χερσαία όδευση του αγωγού ξεκινά από τα βόρεια σύνορα του Έβρου με 
τη Βουλγαρία, περίπου στο κέντρο του νομού, στη συνέχεια παρακάμπτει τον πυρήνα του δάσους της 



V
RS

 –
 w

ww
.ir

aj.
gr 

 

Δεκέμβριος 2009 21 

Δαδιάς, συνεχίζει ανατολικά προς τον ποταμό Έβρο, βγαίνει στη Βιομηχανική Περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης και από εκεί, υπογείως, καταλήγει περίπου απέναντι από τον οικισμό της Μάκρης. 
Εκεί, 6 ναυτικά μίλια από την στεριά, θα δημιουργηθούν οι πλωτήρες για τη φόρτωση του πετρελαίου. 
Όσον αφορά τις δεξαμενές πετρελαίου, έχουν χωροθετηθεί στη Βιομηχανική Περιοχή του Άβαντα. 

Έρευνα υδρογονανθράκων 

Το Alternative Investment Market του Λονδίνου επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατ. δολαρίων στην 
Regal Petroleum Plc, για παραπλάνηση των επενδυτών και ψευδείς πληροφορίες για κοίτασμα 227 mb 
στην Ελλάδα το 2005. Η πειθαρχική επιτροπή του ΑΙΜ δήλωσε σχετικά ότι η εταιρεία ήταν 
υπερβολικά αισιόδοξη για το σχέδιο και ότι καθυστέρησε να ενημερώσει την αγορά για την 
εγκατάλειψη των δύο πηγαδιών στην θαλάσσια περιοχή της Καλλιράχης της Θάσου. Η έρευνα είχε στο 
επίκεντρό της δηλώσεις της εταιρείας που έγιναν μεταξύ του Ιουνίου του 2003 και του Μαΐου του 2005. 
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Ειδήσεις 

Ελληνικές 

Ημερίδα με θέμα "Περιβάλλον, Αλλαγή Κλίματος & Αγορές Εμπορευμάτων" οργάνωσε η Marfin 
Popular Bank και η θυγατρική της στην Ελλάδα, Marfin Egnatia Bank στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετανία στις 2 Δεκεμβρίου 2009. 

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στις διακυμάνσεις που 
επιφέρουν οι κλιματικές αλλαγές στις επενδύσεις, στις επιχειρήσεις, στις Κεφαλαιαγορές και γενικότερα 
στο σύνολο της οικονομίας. 

Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα που ακολούθησε μετά τις πρωινές παρουσιάσεις ήταν ο κ.Jeremy 
Rifkin, πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών Τάσεων (Foundation on Economic Trends) και 
σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα οικονομίας, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας με 
θέμα "Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση: επενδύοντας για ένα βιώσιμο μέλλον". 

-- 

Με την Ημερίδα «Ενέργεια Business to Business» (B2B), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης 
Εβδομάδας Ενέργειας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) 
από τις 9 ως τις 12 Νοεμβρίου. Στα πλαίσια του «Ενέργεια B2B» επαγγελματίες, εκπρόσωποι, 
εταιρειών, αλλά και μέλη της επιστημονικής κοινότητας του τομέα της Ενέργειας είχαν την ευκαιρία να 
έρθουν σε επικοινωνία τόσο μεταξύ τους όσο και με ενδιαφερόμενους επενδυτές και να παρουσιάσουν 
την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους. 

Διεθνείς 

[Ε.Ε.] Σύμφωνα με την μελέτη της Gas Transmission Europe “Winter Outlook 2009/2010”, η 
χωρητικότητα των υποδομών αερίου στην Ευρώπη επαρκεί για να καλύψει την ζήτηση ακόμα και σε 
ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Στην μελέτη έλαβαν μέρος 23 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (πλην της 
Μάλτας και της Κύπρου που δεν διαθέτουν υποδομές αερίου) καθώς και έξι ακόμη χώρες, η Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Νορβηγία, η Σερβία και η Ελβετία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
της GTE, η ζήτηση στις 29 εξεταζόμενες χώρες θα κυμανθεί συνολικά τον χειμώνα από 28557 
GWh/d έως 35546 GWh/d, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι 39807 GWh/d (διαθεσιμότητα 
12918 GWh/d σε αγωγούς εισαγωγής αερίου, 4834 GWh/d σε σταθμούς LNG, 8386 GWh/d σε 
εγχώρια παραγωγή και 13669 GWh/d σε αποθήκες αερίου). 

-- 

[Ε.Ε.] Οι Γερμανικές E.On και RWE ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν την επένδυση 24 δις $ για 
κατασκευή  νέων πυρηνικών μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα έργα, με 
συνολική ισχύ 6 GW, θα υλοποιηθούν από την εταιρία Horizon Nuclear Power (50% E.On και 50% 
RWE). 

-- 

[Ε.Ε.] Η Φινλανδία και η Σουηδία ενέκριναν την διέλευση του αγωγού αερίου Nord Stream από τα 
χωρικά τους ύδατα. Οι δύο χώρες είχαν παλαιότερα εκφράσει ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του αγωγού. Η κατασκευή του Nord Stream, που σχεδιάζεται να μεταφέρει 55 Bcm/yr 
Ρωσικού αερίου στην Γερμανία μέσω της Βαλτικής, αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2010. 
Νωρίτερα, στα τέλη Οκτωβρίου συμφώνησε για την κατασκευή του αγωγού και η Δανία. Απομένει 
πλέον μόνο η έγκριση από την Ρωσία και την Γερμανία. 

-- 
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[Ν.Α. Ευρώπη] Ο Βούλγαρος Υπουργός οικονομίας, ενέργειας και τουρισμού, Traicho Traikov, 
ανακοίνωσε ότι η Bulgartransgaz, θυγατρική της Βουλγαρικής εταιρίας αερίου Bulgargaz, και η εταιρία 
υδρογονανθράκων του Αζερμπαϊτζάν, SOCAR, θα ιδρύσουν κοινή εταιρία που θα εξετάσει τις 
προοπτικές τροφοδοσίας της Βουλγαρίας με Αζέρικο αέριο, τόσο μέσω του αγωγού Nabucco όσο και 
με την μορφή συμπιεσμένου αερίου που θα μεταφέρεται με πλοία μέσω του Εύξεινου Πόντου. Ήδη 
Βουλγαρία και Αζερμπαϊτζάν έχουν υπογράψει από τον Ιούνιο του 2008 μνημόνιο που προβλέπει την 
προμήθεια 1 Bcm/yr. Σύμφωνα με τον Traikov, εάν επιτευχθεί τη τροφοδοσία συμπιεσμένου αερίου, 
τότε η Βουλγαρία θα εισάγει 7 – 8 Bcm/yr, συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων για τρίτες χώρες. 

-- 

[Ν.Α. Ευρώπη] Η αρχή ορυκτών πόρων της Ρουμανίας, ANRM, ανακοίνωσε ότι στα μέσα 
Δεκεμβρίου θα διεξάγει διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης 30 κοιτασμάτων 
πετρελαίου, που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 30000 m2. 12 από τα κοιτάσματα βρίσκονται κοντά στα 
σύνορα με την Ουγγαρία και τα υπόλοιπα 18 στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, κοντά στα σύνορα 
με την Ουκρανία. 

-- 

[Ν.Α. Ευρώπη] Το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας ακύρωσε τον μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
κατασκευή πυρηνικών μονάδων ισχύος 1200 MW, που κέρδισε κοινοπραξία των Ρωσικών εταιριών 
Atomstroyexport και Inter RAO και της Τούρκικης Park Teknik. Η αιτιολογία για την απόφαση ήταν 
ότι η κοινοπραξία ήταν η μοναδική που κατέθεσε πρόταση στον διαγωνισμό. 

-- 

[Ανατολική Ευρώπη] Σύμφωνα με τον Ρώσο Πρόεδρο, Dmitry Medvedev, οι τιμές πώλησης Ρωσικού 
αερίου στην Λευκορωσία το 2010 θα είναι 30 – 40% χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές για τις 
Ευρωπαϊκές χώρες. Το τέταρτο τρίμηνο του 2009 η Λευκορωσία αγοράζει αέριο από την Gazprom με 
122 $/1000 m3. 

-- 

[Ανατολική Ευρώπη] Οι εισαγωγές Ρωσικού αερίου από την Ουκρανία τον Οκτώβριο μειώθηκαν 
61,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2008, φτάνοντας τα 2,22 Bcm από 5,83 Bcm. Μικρή πτώση, 1,8%, 
σημείωσε και η εγχώρια παραγωγή αερίου, σε 1,78 Bcm από 1,81 Bcm. Αντίστοιχα, η κατανάλωση 
μειώθηκε από 4,81 Bcm τον Οκτώβριο 2008 σε 4,15 Bcm τον Οκτώβριο 2009. Ο βιομηχανικός 
τομέας κατανάλωσε 1,85 Bcm και ο οικιακός τομέας 1,86 Bcm. 

-- 

[Ανατολική Ευρώπη] Ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, Vladimir Putin, και η Ουκρανή ομόλογός του, 
Yulia Tymoshenko, υπέγραψαν συμφωνία που τροποποιεί τους όρους του υφιστάμενου συμβολαίου 
προμήθειας αερίου. Η Ουκρανία θα αγοράσει to 2010 Ρωσικό αέριο σε τιμές αγοράς, χωρίς την 
έκπτωση 20% που είχε το 2009. Σύμφωνα με την Gazprom η τιμή θα φτάσει τα 280 $/1000 m3. Από 
την άλλη, η Ρωσία θα πληρώνει κατά 60% ακριβότερα τα τέλη διέλευσης αερίου, τα οποία το 2009 
ήταν 1,7 $/1000 m3 τα 100 km. Επιπλέον, όπως συμφώνησαν οι δύο Πρωθυπουργοί, η Gazprom και 
η Naftogaz υπέγραψαν συμφωνία που προβλέπει μείωση 35% στις συμβολαιοποιημένες ποσότητες 
αερίου που θα λάβει η Ουκρανία το 2010, από 52 Bcm σε 33,75 Bcm. Η Gazprom αποδέχθηκε 
επίσης να μην καταβάλει η Naftogaz ρήτρα “take-or-pay” για τις μειωμένες εισαγωγές αερίου το 2009, 
καθώς η Ουκρανική εταιρία αναμένεται να παραλάβει 25 Bcm αντί για τα συμβολαιοποιημένα 40 Bcm. 

-- 

[Ρωσία] Η Gazprom ανακοίνωσε πτώση 48% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2009 (10,7 δις $) 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σύμφωνα με την Ρώσικη εταιρία η μείωση οφείλεται 
στην αύξηση των τιμών αγοράς αερίου από την Κεντρική Ασία σε συνδυασμό με την μείωση των 
πωλήσεων. Οι εξαγωγές της Gazprom το πρώτο εννεάμηνο του 2009 μειώθηκε σε 143,3 Bcm από 
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174,3 Bcm το 2008. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ενέκρινε το επενδυτικό 
πρόγραμμα του 2010, ύψους 27,9 δις $, που έχει ως κύριες προτεραιότητες την ανάπτυξη κοιτασμάτων 
όπως τα Bovanenkovskoye, Shtokman και Prirazlomnoye, την κατασκευή των αγωγών Nord Stream 
και South Stream, την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων στο Βιετνάμ, την Ινδία και την Κασπία. 

-- 

[Ρωσία] Η Total ανακοίνωσε ότι η παραγωγή αερίου από το Ρωσικό γιγαντιαίο κοίτασμα αερίου 
Shtokman, με αποθέματα 3,8 Tcm, θα ξεκινήσει το 2015, δύο χρόνια αργότερα από τον αρχικό 
σχεδιασμό, ενώ η εξαγωγή LNG θα ξεκινήσει το 2016. Η καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικά 
ζητήματα. Η παραγωγή στην πρώτη φάση ανάπτυξης του κοιτάσματος αναμένεται να φτάσει τα 23,7 
Bcm/yr. 

-- 

[Κασπία] Ο Πρόεδρος της Ιταλικής ΕΝΙ, Paolo Scaroni, και ο Πρόεδρος της Καζακικής, 
KazMunayGas, Kairgeldy Kabyldin, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την αναζήτηση και 
παραγωγή υδρογονανθράκων και την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στην τελετή 
παρευρέθησαν ο Πρόεδρος του Καζακστάν, Nursaltan Nazarbayev, και ο Ιταλός Πρωθυπουργός, 
Silvio Berlusconi. Οι δύο εταιρίες θα εξετάσουν από κοινού τις περιοχές Isatay και Shagala στην 
Κασπία Θάλασσα. Παράλληλα θα μελετήσουν την κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας αερίου, 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ναυπηγείου καθώς και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου 
Pavlodar. Οι επενδυτικές αποφάσεις για όλα τα παραπάνω έργα θα ληφθούν δύο χρόνια μετά την 
ολοκλήρωση των λεπτομερών τεχνικών και οικονομικών μελετών. 

-- 

[Κασπία] Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κατασκευής του αγωγού Central Asia-China που θα 
μεταφέρει αέριο από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο Horgos στα σύνορα της Κίνας. Ο αγωγός 
έχει μήκος 1792 km (188 km στο Τουρκμενιστάν, 490 km στο Ουζμπεκιστάν και 1404 km στο 
Καζακστάν) και μέγιστή χωρητικότητα 14 Bcm/yr. Οι πρώτες παραδόσεις αερίου θα ξεκινήσουν στα 
μέσα Δεκεμβρίου. Η CNPC έχει αρχίσει τις προκαταρκτικές εργασίες για την δεύτερη φάση του 
έργου, που προβλέπει την κατασκευή γραμμής μήκους 1480 km και χωρητικότητας 5 – 10 Bcm/yr 
από το Beyneu του Καζακστάν, έως το Shymmkent. Η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 
το τέλος του 2010. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιρανικής Pars Oil and Gas Co.,  Ali 
Vakili, η ανάπτυξη όλων των φάσεων του γιγαντιαίου κοιτάσματος αερίου South Pars θα ολοκληρωθεί 
την επόμενη δεκαετία, ενώ οι απαιτούμενες επενδύσεις εκτιμώνται σε 40 δις $. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Τον Νοέμβριο η Κυβέρνηση του Ιράκ υπέγραψε συμφωνίες με τρεις κοινοπραξίες για 
την ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου. Οι BP και CNPC συμβόλαιο τεχνικών υπηρεσιών με την 
κρατική εταιρία South Oil Company (SOC) για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Rumaila στο νότιο 
Ιράκ. Οι δύο εταιρίες σχεδιάζουν την επένδυση 15 δις $ για 20 χρόνια, ώστε να τριπλασιάσουν την 
παραγωγή από 1 σε 3 εκατ. b/d. Η κοινοπραξία των ΕΝΙ, Occidental Petroleum και Korea Gas 
Corp. υπέγραψαν 20-ετή συμφωνία για την ανάπτυξη του Zubair στο νότιο τμήμα της χώρας. Η ΕΝΙ 
υπολογίζει ότι απαιτούνται επενδύσεις ύψους 10 δις $ ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από 195000 b/d σε 
1,125 εκατ. b/d. Τέλος, κοινοπραξία των ExxonMobil και Shell υπέγραψε προσύμφωνο για το 
κοίτασμα West Qurna-1. 

-- 

[Μέση Ανατολή] Το Υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ ανακοίνωσε τους κανόνες και τα τελικά πρότυπα 
συμβόλαια για τον δεύτερο μειοδοτικό διαγωνισμό ανάπτυξης κοιτασμάτων της χώρας, που θα 
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πραγματοποιηθεί στις 11 – 12 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο έχει θέσει δύο κριτήρια, την αποζημίωση 
ανά βαρέλι πετρελαίου και τον στόχο μέγιστης παραγωγής. Τα κοιτάσματα που περιλαμβάνονται στον 
διαγωνισμό, με συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα περισσότερα από 35 δις βαρέλια πετρελαίου είναι: 
τα Majnoon, West Qurna-2, Halfaya και Garraf στο νότιο Ιράκ, τα East Baghdad, Badra, Middle 
Furat, West Kifl και Merjan στο κέντρο της χώρας, τα Qayarah, Najmah στον βορά και τα Qumer, 
Gilabat, Nau Doman και Khashm al-Ahmar  βορειοανατολικά της Βαγδάτης. 

-- 

[Ανατολική Ασία] Η Qatargas υπέγραψε μνημόνια κατανόησης με τις Κινέζικες εταιρίες China 
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) και Petrochina για την συνολική πώληση  5 εκατ. 
tons/yr LNG. Η Petrochina, που είχε ήδη συμβόλαιο για την προμήθεια 3 εκατ. tons/yr συμφώνησε 
με το νέο μνημόνιο για επιπλέον 2 εκατ. tons/yr. Η εταιρία δεν διαθέτει σταθμούς εισαγωγής LNG σε 
λειτουργίας, όμως οι σταθμοί  Dalian και Rudong βρίσκονται υπό κατασκευή, με χωρητικότητα 3 
εκατ. tons/yr έκαστος. Η CNOOC, που έχει υφιστάμενο συμβόλαιο 2 εκατ. tons/yr, με βάση το νέο 
μνημόνιο θα εισάγει επιπλέον 3 εκατ. tons/yr. Η εταιρία λειτουργεί τρεις σταθμούς εισαγωγής LNG 
στις πόλεις Dapeng, Fujian και Shanghai. 

-- 

[Αφρική] Οι Δυτικές εταιρίες πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην Νιγηρία έχουν ξεκινήσει τις 
διαδικασίες για ανανέωση των αδειών ανάπτυξης κοιτασμάτων, καθώς η Κυβέρνηση της Αφρικανικής 
χώρας εξετάζει την θέσπιση νέου νόμου για το πετρέλαιο που θα αυξήσει την φορολογία. Ήδη η 
ExxonMobil έχει υπογράψει 20-ετή επέκταση για το συμβόλαιό της, ενώ σε διαπραγματεύσεις 
βρίσκονται η Shell και η Chevron. 

-- 

 [Λατινική Αμερική] Η British Gas (BG) ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την ανάκτηση 1,1 Tcm αερίου από 
τα υποθαλάσσια κοιτάσματα Tupi, Iara και Guara στην Βραζιλία. Τα τρία κοιτάσματα βρίσκονται σε 
πολύ μεγάλο βάθος για να χρησιμοποιηθούν συμβατικές εγκαταστάσεις ανάκτησης του αερίου. Για τον 
λόγο αυτό, η BG μαζί με την Βραζιλιάνικη εταιρία Petroleo Brasileiro SA εξετάζουν την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης νέας τεχνολογίας που μετατρέπει το παραγόμενο αέριο σε LNG σε ειδικά 
κατασκευασμένα πλοία.  

-- 

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: 

2 – 3/12/2009 
Βερολίνο (Γερμανία) 

2nd European Solar Investment and Finance 
Summit 

New Solar Today 
www.newsolartoday.com

2 – 3/12/2009 
Αθήνα 

1ο Ελληνο-Κινεζικό Φόρουμ για το περιβάλλον 
ΤΕΕ 
www.tee.gr 

9/12/2009 
Θεσσαλονίκη 

Πυρηνική Ενέργεια. Λύση για την κλιματική 
αλλαγή ή απειλή για το περιβάλλον; 

ΤΕΕ 
www.tee.gr 

17/12/2009 
Κοζάνη 

Δέσμευση & Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα 
ΙΕΝΕ 
www.iene.gr 

12 – 15/1/2010 
Λευκωσία (Κύπρος) 

Energy, Water and Climate Change in the 
Mediterranean & Middle East 

Cyprus Institute 
www. cyi.ac.cy 
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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 


