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ηοςρ γονείρ μος Κλάοςνηια και Θέμη, ζηοςρ καλούρ μος θίλοςρ Σηλέμασο 

Βαζιλάκη και Μισάλη Κονηογιάνογλος (Mike Nash). 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Δπιθςμώ να εκθπάζυ ηιρ εςσαπιζηίερ μος ζηον επιβλέπονηα καθηγηηή κύπιο 

Γεώπγιο Π. Απηίκη για ηην αμέπιζηη ζςμπαπάζηαζη και ςποζηήπιξη πος μος 

επέδειξε ηόζο καηά ηη διάπκεια ηηρ θοίηηζήρ μος όζο και καηά ηην εκπόνηζη 

ηηρ διπλυμαηικήρ μος επγαζίαρ. 

 

Δπίζηρ θα ήθελα να εςσαπιζηήζυ ηο Γιεςθςνηή ηος ππογπάμμαηορ καθηγηηή 

κύπιο Πέηπο Μάλλιαπη, για ηην άτογη οπγάνυζη ηος μεηαπηςσιακού 

ππογπάμμαηορ πος είσα ηην εςκαιπία να θοιηήζυ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv  

 

ΤΝΟΦΗ 

 

H ΓΔΠΑ, η ηγέηιδα εηαιπεία ζηην αγοπά ηος θςζικού αεπίος, ακολοςθεί 

ζηπαηηγική επέκηαζηρ πος θα ηην ιζσςποποιήζει ζηην Δλλάδα. Για ηο λόγο 

αςηό, η επέκηαζη ζηην ηεπεά Δλλάδα αποηελεί μονόδπομο για ηην εηαιπεία. 

Έναρ μονόδπομορ πος όπυρ θα δούμε παπακάηυ δεν είναι καθόλος 

δύζβαηορ αλλά απενανηίαρ αποηελεί μια πολύ καλή και ιδιαίηεπα ζςμθέποςζα 

επενδςηική επιλογή. Ζ επέκηαζη αςηή ικανοποιεί ηο ζηπαηηγικό ζσεδιαζμό ηηρ 

σώπαρ για ενεπγειακή επάπκεια και θυπάκιζη, αλλά και πεπιβαλλονηικέρ 

ανηζςσίερ, μιαρ και ηο θςζικό αέπιο είναι θιλικόηεπο από ηο πεηπέλαιο για ηο 

πεπιβάλλον.  

Για ηην διεκπεπαίυζη ηηρ μελέηηρ δημιοςπγήθηκε ένα μονηέλο ζηο MS 

Excel. Ζ αξιολόγηζη έγινε με βάζη ηην Καθαπή Παπούζα Αξία (NPV) και ηον 

Δζυηεπικό Βαθμό Απόδοζηρ (IRR). ΖΚΠΑ βπέθηκε 35,637,961 €  και ηο IRR 

25%, καθιζηώνηαρ ηην επένδςζη πολύ αποδοηική. Ο λόγορ για ηιρ ηόζο 

ςτηλέρ ηιμέρ είναι όηι ζηην πεπιοσή ηηρ Βοιυηίαρ βπίζκονηαι πολλέρ 

βιομησανίερ πος θα καηαναλώνοςν από ηον ππώηο κιόλαρ έηορ ηηρ 

επένδςζηρ. ηο ηέλορ ηηρ μελέηηρ ππαγμαηοποιείηαι παπαμεηπική ανάλςζη.  
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11..  ΖΖ  ΔΔΣΣΑΑΗΗΡΡΔΔΗΗΑΑ  

 

11..11  ΓΓΖΖΜΜΟΟΗΗΑΑ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΖΖ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤ  ((ΓΓΔΔΠΠAA  ΑΑ..ΔΔ..))  

 
Ζ ΓΔΠΑ ηδξχζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1988 σο 100% ζπγαηξηθή ηεο ηφηε Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Πεηξειαίνπ Α.Δ.  

Αξρηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ, ε πξνκήζεηα, ε απνζήθεπζε θαη ε πψιεζε θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε κεγάινπο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο ίδξπζεο 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, είρε σο ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαηαλάισζεο. 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ απνηέιεζε έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα αλαπηπμηαθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα.  

Σα ζεκεία εηζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηξία. Σν πξψην 

είλαη ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα, απφ φπνπ εηζέξρεηαη ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ 

θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία. Σν δεχηεξν ζεκείν εηζφδνπ είλαη ζηα ειιελνηνπξθηθά 

ζχλνξα, φπνπ ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ δηαζπλδέεηαη κε ην 

ηνπξθηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο. Σν ηξίην ζεκείν εηζφδνπ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηε 

λήζν Ρεβπζνχζα ζηνλ θφιπν Πάρεο Μεγάξσλ, φπνπ ππάξρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο 

εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο θαη επαλαεξηνπνίεζεο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

Καηά ην έηνο 2006 θαη ζχκθσλα κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (Ν. 3428/2005), μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο 

ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο ΓΔΦΑ Α.Δ. (Γηαρεηξηζηήο Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ Α.Δ.), κηαο 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο ΓΔΠΑ, απφ ηελ νπνία αζθνχληαη 

πιένλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηεο αεξηνπνίεζεο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο. 
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Ο ΓΔΦΑ, κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2007, αλέιαβε ηε ιεηηνπξγία, 

δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ 

(ΔΦΑ).  

ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο κπνξνχλ πιένλ, ζην πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο 

αγνξάο, λα έρνπλ πξφζβαζε θαη άιιεο, εθηφο ηεο ΓΔΠΑ, εηαηξείεο νη νπνίεο ζα 

ζειήζνπλ λα αλαπηχμνπλ δξαζηεξηφηεηα εκπνξίαο θπζηθνχ αεξίνπ ή ζα ζειήζνπλ λα 

πξνκεζεπηνχλ απ‟ επζείαο θπζηθφ αέξην απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σν Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο κεηαθέξεη ην θπζηθφ αέξην απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ζε 

θαηαλαισηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.  

ήκεξα, ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ πεξηιακβάλεη 

 Tνλ θεληξθφ αγσγφ κεηαθνξάο αεξίνπ. Ο θεληξηθφο αγσγφο έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 599 ρικ θαη είλαη πςειήο πίεζεο 70 bar. Δθηείλεηαη απφ ηα 

ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα (Πξνκαρψλαο) έσο ην Λαχξην Αηηηθήο θαη απφ ηελ 

Θεζζαινλίθε έσο ηα ειιελνηνπξθηθά ζχλνξα (Κήπνη). 

 Κιάδνπο κεηαθνξάο, ζπλνιηθνχ κήθνπο 523 ρικ. Οη θιάδνη μεθηλνχλ απφ ηνλ 

θεληξηθφ αγσγφ θαη ηξνθνδνηνχλ κε θπζηθφ αέξην ηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Πιαηένο Ζκαζίαο, ηνπ Βφινπ, 

ηεο Βνησηίαο, ησλ Οηλνθχησλ, ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κνξίλζνπ. Δληφο ηνπ 2007 

μεθίλεζαλ έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή θιάδσλ πξνο ηε Γπηηθή Θεζζαιία θαη ηελ 

Δχβνηα πξφζζεηνπ κήθνπο 119 ρικ. 

 ηνπο Μεηξεηηθνχο θαη Ρπζκηζηηθνχο ζηαζκνχο θπζηθνχ αεξίνπ 

 δχν ηαζκνχο Αλεθνδηαζκνχ Λεσθνξείσλ ζηα Άλσ Ληφζηα θαη ζηελ Αλζνχζα 

Αηηηθήο 

 ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηαλνκήο Φνξηίνπ ζην Πάηεκα Διεπζίλαο 

 Κέληξα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ζηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε, ηε 

Θεζζαιία θαη ζηελ Ξάλζε. 
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ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ αλαδηάξζσζεο ζήκεξα πιένλ ε ΓΔΠΑ απνηειεί έλαλ 

ηζρπξφ φκηιν εηαηξεηψλ. 

Πίλαθαο 1 Γνκή Οκίινπ ΓΔΠΑ 

 

Μέζσ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο Γηαλνκήο Αεξίνπ (ΔΓΑ), ε ΓΔΠΑ 

ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 51% ζηηο Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), νη νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηφζν ηελ επέθηαζε ησλ «δηθηχσλ πφιεο», φζν θαη ηε δηαλνκή ηνπ αεξίνπ 

κέρξη ηελ πφξηα ησλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ θαηαλαισηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν ππφινηπν 49% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

ΔΠΑ αλήθεη ζε ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη θαη ηε δηνίθεζε 

(management) ησλ εηαηξεηψλ. 

  ηελ ΔΠΑ Αηηηθήο εηαίξνο ηεο ΓΔΠΑ είλαη ε Κνηλνπξαμία DUKE Energy – Shell 

Gas κε πνζνζηφ 49%. 

  ηελ ΔΠΑ Θεζζαινλίθεο εηαίξνο ηεο ΓΔΠΑ είλαη φκηινο ENI κε πνζνζηφ 49%. 

  ηελ ΔΠΑ Θεζζαιίαο εηαίξνο ηεο ΓΔΠΑ είλαη ν φκηινο ENI κε πνζνζηφ 49%. 

 

ηα ηέιε ηνπ 2005, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ΓΔΠΑ αξηζκνχζε 337 κφληκα 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, κε πςειφ πνζνζηφ απνθνίησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. ήκεξα ε ΓΔΠΑ, κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο 

ΓΔΦΑ A.Δ. θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΠΓ 34/07 γηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ζηε λέα 

εηαηξεία, απαζρνιεί κφληκα 67ζηειέρε ελψ 275 άηνκα ζηειερψλνπλ πιένλ ηνλ 

ΓΔΦΑ.  
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„Όζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο (εληαία ΓΔΠΑ 

πξν ίδξπζεο ΓΔΦΑ) ζην ηέινο ηνπ 2005 ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο αλήιζε ζε 

1.653 εθαη. €. Σα πξν θφξσλ Κέξδε αλήιζαλ ζε 18,41 εθαη. € έλαληη 2,18 εθαη. € ην 

2004. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο είλαη θαη ηα ηζρπξά Ίδηα Κεθαιαία 

ηεο ηα νπνία αλέξρνληαλ ζε  1.232 εθαη. €, δειαδή ζην 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Κεθαιαίσλ. Οη πσιήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ ην 2005 αλήιζαλ ζε 2,687 δηο Nm3, ελψ 

πξνβιέπεηαη φηη ην 2006 ζα θηάζνπλ ηα 3,15 δηο Nm3.  

 

Πίλαθαο 2: Πσιήζεηο θαηά θαηεγνξία έηε 1996-2005 ζε δηο Nm3 

 1996-

7 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ  62  489  997  1.439  1.432  1.507  1.669  1.809  1812 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΥΖΜΗΚΖ ΥΡΖΖ  42  178  175  140  68  83  143  152  148 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΘΔΡΜΗΚΖ ΥΡΖΖ  44  113  222  286  286  284  290  308  389 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ - ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ    2 14 14 12 17 18 17 18 

ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ     12  13  28  73  118  153  216  304 

ΜΔΓΑΛΟΗ ΔΜΠ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΔ 

(ΑΔΡΗΟΚΗΝΖΖ θιπ.) 

            9  14  14  12  16 

ΤΝΟΛΟ 148  792  1.420  1.906  1.881  2.023  2.287  2.514  2687 

Ζ ΓΔΖ απνηειεί ηνλ πξψην θαη κεγαιχηεξν πειάηε ηεο ΓΔΠΑ, κε εηήζηα 

θαηαλάισζε πνπ ην 2004 μεπέξαζε ηα 1,8 δηο Nm3 θπζηθνχ αεξίνπ. Μέρξη ζήκεξα, 

ην θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζηαζκνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ Κεξαηζηλίνπ θαη 

ησλ ζηαζκψλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζην Λαχξην θαη ζηε Κνκνηελή. Δλψ θαηά ην 

2007 επίθεηηαη ε ηξνθνδφηεζε ηεο λέαο κνλάδαο ηνπ Λαπξίνπ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

377 ΜW. 

 Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο 

εηαηξείαο, είλαη ε εηζαγσγή ηνπ 35% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ (πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην έηνο 2008), γεγνλφο ην νπνίν ζα 

ηζρπξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο ΓΔΠΑ.  



Μειέηε θνπηκόηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία Δ.Π.Α. ζηε  ηεξεά Διιάδα 

 5 

11..11..11  ΚΚΟΟΠΠΟΟΗΗ  ΣΣΖΖ  ΔΔΣΣΑΑΗΗΡΡΔΔΗΗΑΑ  

ε ζπλέρεηα ηνπ θπζηθνχ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ δξαζηεξηνηήησλ εκπνξίαο θαη 
κεηαθνξάο θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ΓΔΦΑ Α.Δ., ζθνπνί ηεο ΓΔΠΑ είλαη νη πην θάησ: 

 H πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε κεγάινπο, βηνκεραληθνχο θπξίσο, θαηαλαισηέο, κε 

εηήζηα θαηαλάισζε άλσ ησλ 10 εθαη. θπβηθψλ κέηξσλ. 

 Ζ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζε Δηαηξείεο Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ηδηψηεο επελδπηέο, θαηά 49%. 

 H δηαλνκή θπζηθνχ αεξίνπ ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρνπλ ζπζηαζεί Δηαηξείεο 

Παξνρήο Αεξίνπ. 

 H πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ θίλεζε νρεκάησλ. 

11..11..22  ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΟΟΗΗ  ΣΣΟΟΥΥΟΟΗΗ  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο είλαη νη εμήο: 

  Ζ αλάδεημε ηεο Διιάδνο ζε δίαπιν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  Ζ δηαζθάιηζε ησλ απαξαηηήησλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε δηαρξνληθή 

θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο κέζσ ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζηφρν ηελ αδηάιεηπηε 

θαη αζθαιή ηξνθνδνζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

  Ζ επηηάρπλζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο: 

ειεθηξνπαξαγσγήο, βηνκεραλίαο, αεξηνθίλεζεο, ζηνλ .νηθηαθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα. 

  Ζ νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  Ζ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζα επηθέξεη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηε δήηεζε θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

  Ζ πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  Ζ δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ γηα θάιπςε ησλ 

κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο 

  Ζ κείσζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. 

  Ζ αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ, κε ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη αζθαιήο ηξνθνδνζία ησλ θαηαλαισηψλ. 
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  Ζ επηηάρπλζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

θαηαλάισζεο, ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ζηε βηνκεραλία, ζηνλ νηθηαθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ αεξηνθίλεζε νρεκάησλ. 

  Ζ πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη ηειηθέο 

επελδπηηθέο απνθάζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Φ.Α. Διιάδαο – Ηηαιίαο. 

  Ζ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο ηνπηαζκνχ Τγξνπνηεκέλνπ 

Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

  Ζ απνξξφθεζε, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηα έξγα πνπ 

είλαη εληαγκέλα ζην Γ' ΚΠ. 

 

11..11..33  ΠΠΡΡΟΟΜΜΖΖΘΘΔΔΤΤΣΣΔΔ  

Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο ΓΔΠΑ ζε θπζηθφ αέξην, απηνί είλαη ε 

ξσζηθή εηαηξεία Gazexport, ζπγαηξηθή ηεο Gazprom, θαη ε αιγεξηλή Sonatrach, κε 

ζπκβφιαηα δηαξθείαο κέρξη ην 2016 θαη 2020 αληίζηνηρα, ηα νπνία θαη ππεγξάθεζαλ 

ην 1988. Ζ εηζαγσγή ηνπ ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα άξρηζε ην 

επηέκβξην ηνπ 1996 θαη ζήκεξα ε ζχκβαζε κε ηε Gazexport εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνκήζεηα 2,8 δηο θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ, εηεζίσο. Ζ εηζαγσγή ηνπ 

αιγεξηλνχ θπζηθνχ αεξίνπ άξρηζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2000 θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 

0,68 δηο θπβηθά κέηξα αεξίνπ εηεζίσο, θαζψο ε ζχκβαζε κε ηε Sonatrach πξνβιέπεη 

πξνκήζεηα πνζφηεηαο απφ 0,51 έσο 0,68 δηο θπβηθά κέηξα αεξίνπ εηεζίσο.  

ηε δηάξθεηα ηνπ 2005, παξειήθζεζαλ ζπλνιηθά 2.259 εθ. θπβηθά κέηξα 

ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ. ην ζηαζκφ ηεο Ρεβπζνχζαο ην 2004 εθθνξηψζεθαλ 26 

θνξηία πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 424 εθ. θπβηθά κέηξα 

θπζηθνχ αεξίνπ. 

Άκεζνο ζηφρνο ηεο ΓΔΠΑ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηε δηαρξνληθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηδηαίηεξα 

ελφςεη ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. ην πιαίζην απηφ, 

εληάζζεηαη ε ζπκθσλία ηεο ΓΔΠΑ κε ηελ ηνπξθηθή ΒΟΣΑS ην 2003, γηα ηελ πξνκήζεηα 

750 εθ. θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ εηεζίσο. Σν αέξην ζα αξρίζεη λα παξαδίδεηαη 

ζηελ Διιάδα εληφο ηνπ 2007, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ δηαζχλδεζεο ησλ 

δηθηχσλ ησλ δχν ρσξψλ. 
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11..22  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  SSWWOOTT    

 Ζ αλάιπζε SWOT είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ν Michael Porter (Porter, 1985) έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ 

ζηνλ θιάδν, ζε ζρέζε κε ηηο πέληε γλσζηέο δπλάκεηο, ελψ αξγφηεξα ε Resource 

Based View, κε θχξηνπο ππέξκαρνπο ηνπο G. Hamel θαη C. K. Prahalad, ππνζηήξημε 

φηη ε ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη θπξίσο 

βάζεη ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο ηειεπηαίαο. Ωζηφζν, ε αλάιπζε SWOT 

ζπλδπάδεη ηηο δχν απηέο απφςεηο, θαζψο κειεηά ηφζν ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

(Γπλαηά θη Αδχλαηα εκεία) φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Δπθαηξίεο θη Απεηιέο) 

γηα λα θαηεπζχλεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάιπζε SWOT δε ζα 

κπνξνχζε λα ιείπεη απφ ηελ παξνχζα κειέηε, ε νπνία αθφξα ηελ εθηθηφηεηα κίαο 

ζηξαηεγηθήο απφθαζεο. 

Δπνκέλσο, ε ελ ιφγσ αλάιπζε αθελφο δίδεη κία ζαθή εηθφλα ηεο ΓΔΠΑ ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θη αθεηέξνπ πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

θηλνχληαη νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη άξα ε απφθαζή ηεο γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηεο 

ΔΠΑ ηεξεάο Διιάδαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο επξχηεξεο ζπλζήθεο, ηφζν 

εληφο φζν θη εθηφο ηεο εηαηξείαο θαη επνκέλσο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη 

άκεζα πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ηειεπηαία δε ζα 

κπνξνχζε λα εμαηξεζεί απφ ηε κειέηε. 

Ωζηφζν, ε αλάιπζε SWOT θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν. Ζ 

εηαηξεία αληαγσλίδεηαη ζε έλαλ θιάδν, πνπ γηα ηελ ψξα ραξαθηεξίδεηαη σο 

κνλνπψιην, αιιά ζηε δνκή ηνπ νπνίνπ, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Δπνκέλσο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη 

λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηα δπλαηά ζεκεία θαη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

ΓΔΠΑ, θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ελψ ζα πξέπεη ηαπηνρξφλσο 

λα ακβιχλεη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο ππάξρνπζεο απεηιέο. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη απηφ είλαη θαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο κέζσ 

ηεο επέθηαζεο ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, πνπ εμάιινπ απνηειεί θαη ην θχξην 

ζθνπφ ηεο ελ ιφγσ κειέηεο. 
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11..22..11  ΓΓΤΤΝΝΑΑΣΣΑΑ  ΖΖΜΜΔΔΗΗΑΑ  

  Ιζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε: Ζ ΓΔΠΑ έρεη ηζρπξά Ίδηα Κεθάιαηα, ηα 

νπνία φπσο δηακνξθψζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 αλέξρνληαη ζε 1.232 εθαη. € κε 

ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ 1.653 εθαη. €. Ο ιφγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πξνο ην χλνιν 

Δλεξγεηηθνχ είλαη ζεκαληηθά πςειφο θαη αλέξρεηαη ζε 0,75.  

  Δπλαηνί Σύκκαρνη. Ζ ΓΔΠΑ, έρεη ηδξχζεη ηξεηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, ηηο ΔΠΑ 

Αηηηθήο, Θεζζαιίαο θαη Θεζζαινλίθεο. ηελ πξψηε ζπκκεηέρεη ε Κνηλνπξαμία DUKE 

Energy – Shell θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ν φκηινο ENI κε πνζνζηφ 49%. Δπηπιένλ, ε 

ΓΔΠΑ έρεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ ηνπξθηθή ΒΟΣΑS¸ ηελ ηηαιηθή Edison S.p.A. θαη ηελ 

Αδέξηθε SOCAR. Παξάιιεια, ε ΓΔΠΑ ζπκκεηέρεη ζε πνιινχο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

Φπζηθνχ Αεξίνπ.  

  Ηιεθηξνπαξαγσγή. Ζ ΓΔΠΑ δηεθδηθεί κεξίδην θαη ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 

πγθεθξηκέλα, ε ίδηα έρεη ππνβάιιεη δχν αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο δπλακηθφηεηαο 400 MW.  

  Επέθηαζε ζε λέεο πεξηνρέο: ε εμέιημε βξίζθνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ζε άιιεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο φπσο Καηεξίλε, έξξεο, 

Λακία, Κηιθίο, Υαιθίδα θιπ. πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ησλ πεξηνρψλ ζε θπζηθφ αέξην. 

1.2.2 Αδύλαηα εκεία  

  Αλάγθε πςειώλ θεθαιαίσλ γηα επέθηαζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ΕΠΑ. Ζ 

ζπκκεηνρή επελδπηή ή / θαη επηρνξεγήζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία. 

  Αδπλακία ζην marketing. Σν λέν πεξηβάιινλ, πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ 

ελεξγεηαθφ ράξηε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ρξεηάδεηαη έλα απνηειεζκαηηθφ marketing plan πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ αιιά θαη δηείζδπζε ζε λένπο ηνκείο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο.  

  Κξαηηθή ζπκκεηνρή. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο ζηε ΓΔΠΑ απνηειεί ηξνρνπέδε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο. 

 

11..22..33  ΔΔΤΤΚΚΑΑΗΗΡΡΗΗΔΔ  

  Δηεύξπλζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά ζε ηξεηο 

θπξίσο ηνκείο (πέξα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο):  
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 ηε βηνκεραλία, κέζσ ηεο ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ κε βηνκεραληθνχο πειάηεο ζε 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπνπ είλαη αλεπηπγκέλν ή πξφθεηηαη λα 

αλαπηπρζεί ην δίθηπν. 

 ηελ αζηηθή ρξήζε κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ειθπζηηθψλ νηθνλνκηθψλ παθέησλ γηα 

ηνπο ρξήζηεο, ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο πξνψζεζεο ρξήζεο αεξίνπ ζηα 

θηίξηα, φπνπ ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 ηελ αεξηνθίλεζε κέζσ ηεο ζέζπηζεο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ θαηάξηηζε 

πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο (Πεγή ΓΔΠΑ). 

  Γ’ θαη Δ’ ΚΠΣ . εκαληηθά θεθάιαηα απφ ην Γ‟ θαη ηνπ Γ‟ ΚΠ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζηηο ππφινηπεο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

  Μεηνρηθή δηάξζξσζε. Μέζα ζην έηνο 2008 αλακέλεηαη ε εηζαγσγή ηεο εηαηξείαο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, γεγνλφο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ είζνδν 

ηξαηεγηθνχ Δπελδπηή, ν νπνίνο επελδπηήο αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη ηελ 

απαξαίηεηε ηερλνγλσζία εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα marketing εληφο κηαο 

απειεπζεξσκέλεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ. 

  Αλάπηπμε ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη 

ζεξκόηεηαο κε πξώηε ύιε ην Φπζηθό Αέξην: Απηέο εμειίζζνληαη κε ηαρχηαηνπο 

ξπζκνχο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

επηινγή ηφζν απφ πιεπξάο θφζηνπο παξαγσγήο φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ.  

  Χξήζε αεξίνπ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Πέξα απφ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 

ε ΓΔΠΑ κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ρξήζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο ε  ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

κνλάδεο θπςειψλ θαπζίκνπ θαη ζηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα ζεξκνθήπηα. 

  Επέθηαζε ζε δηεζλείο αγνξέο. Μέζσ ησλ κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο, πνπ ε 

εηαηξεία ήδε έρεη ππνγξάςεη κε ηελ ηνπξθηθή BOTAS θαη ηελ ηηαιηθή Edison S.p.A. θαη 

νη νπνίεο ζπλεξγαζίεο αλακέλεηαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ Διιάδα ρψξα δηακεηαθφκηζεο 

ηνπ αεξίνπ ηεο Καζπίαο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνο ηελ Δπξψπε, ε ΓΔΠΑ ζα 

ζηνρεχζεη ηελ είζνδν ζηηο αγνξέο γεηηνληθψλ ρσξψλ. 

  Απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο γηα θαζαξό πεξηβάιινλ. Ζ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθψλνπ ηνπ Κηφην θαη ε επηζπκία γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επλννχλ ηε 

ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο φπσο είλαη ην θπζηθφ αέξην. 
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  Άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαζηζηά 

ην θπζηθφ αέξην πην ειθπζηηθφ. 

 

11..22..44  ΑΑΠΠΔΔΗΗΛΛΔΔ  

  Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ε είζνδνο ζηελ 

αγνξά ηζρπξψλ λέσλ αληαγσληζηψλ κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηε ζέζε ηεο ΓΔΠΑ. 

  Απώιεηα εζόδσλ από ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο.  Ζ ζηξνθή πξνο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα πιήμεη θαη ην θπζηθφ αέξην κηαο θαη δελ έρεη αθφκε 

κεγάιν βαζκφ δηείζδπζεο ζηε ρψξα καο. 

  Αληαγσληζκόο από ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαηαζθεπήο αγσγώλ γηα ηε 

κεηαθνξά αεξίνπ πξνο ηε Επξώπε. 

  Αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ. Πνιινί θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ην θπζηθφ αέξην 

επηθίλδπλν. 

  Καηάξγεζε ηνπ όξνπ πεξί ηνπ πην «επλννύκελνπ πειάηε» κεηαμύ ηεο ΔΕΠΑ 

θαη ηεο ΔΕΗ. Ζ θπβέξλεζε δέρεηαη πηέζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνλνκηαθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ θαη ηεο ΓΔΖ, θάηη πνπ ζα έρεη αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία 

ηεο ΓΔΠΑ. 

 

11..22..55  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  

 Όζνλ αθνξά ηα δπλαηά ζεκεία ηεο ΓΔΠΑ, ε εηαηξεία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί 

ηελ ηζρπξή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε κεηνρηθή ηεο αλαδηάξζξσζε γηα 

λα ηζρπξνπνηήζεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο, επεθηείλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, ελψ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο ΔΠΑ 

(ηεξεάο Διιάδαο) κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ εκπεηξία ηεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

ζπκκαρίεο ηεο. 

Δπηπξνζζέησο, κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη ηα αδύλαηα ζεκεία ηεο ΓΔΠΑ 

κπνξνχλ λα ακβιπλζνχλ κε ηελ επέθηαζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ 

επθαηξηψλ. πγθεθξηκέλα ε αδπλακία ζην marketing εληφο κηαο απειεπζεξσκέλεο 

αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ είζνδν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

επελδπηή. 

Όζνλ αθνξά ηηο ππάξρνπζεο επθαηξίεο, δχν απφ απηέο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επέθηαζε ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ. Απηέο είλαη ε ρξήζε θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ε 
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αλάπηπμε ειεθηξνπαξαγσγήο κε πξψηε χιε ην θπζηθφ αέξην. Παξαιιήισο, ε ΓΔΠΑ 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ επηζπκία απαγθίζηξσζεο απφ ην πεηξέιαην, ην νπνίν 

γίλεηαη νινέλα θαη αθξηβφηεξν θαζψο θαη ηηο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο γηα 

θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ.  

Όζνλ αθνξά ηηο απεηιέο, απηέο θαζηζηνχλ ηελ επέθηαζε θαη εδξαίσζε ηεο 

παξνπζίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά επηηαθηηθή. Πιένλ ζπγθεθξηκέλα, ε απειεπζέξσζε 

ηεο αγνξάο επηηάζζεη ε ΓΔΠΑ λα επεθηείλεη πεξαηηέξσ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, γηα λα 

απμήζεη ηα έζνδά ηεο, αιιά θαη λα δηεξχλεη ηελ αγνξά. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο 

απφ ελαιιαθηηθά ζρέδηα θαηαζθεπήο αγσγψλ γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ πξνο ηε 

Δπξψπε επηηάζζεη θαη απηφο ε ΓΔΠΑ λα επεθηείλεη ην ζχζηεκα αγσγψλ, ψζηε λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο Διιάδνο, σο δίαπιν κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηελ Δπξψπε. Δπνκέλσο, ην θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε είλαη φηη ηφζν νη εζσηεξηθέο φζν θαη νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη απνιχησο 

ζπκβαηέο κε ηελ απφθαζε επέθηαζεο ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηεο ΓΔΠΑ 

ζηελ ηεξεά Διιάδα. 
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11..33    ΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΔΔΝΝΔΔΡΡΓΓΔΔΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤ  

Ζ εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα απνθαζίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, αιιά θαη γηα 

ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο καο. Σν θπζηθφ αέξην 

απνηειεί κηα ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή κνξθή ελέξγεηαο, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εχθνια θαη αθίλδπλα. 

Ζ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ απηνχ ελεξγεηαθνχ έξγνπ αλαηέζεθε ην 1988 ζηε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ (ΓΔΠΑ) Α.Δ., ελψ ε αξρηθή επέλδπζε (θαηαζθεπή 

ρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 40% πεξίπνπ απφ πεγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηεο 

θαηάιιειεο ππνδνκήο, γηα ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή ηνπ. ηα 

πιαίζηα απηά, ε βαζηθή ππνδνκή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη:  

 Σνλ θχξην αγσγφ, κήθνπο 512 Km, πνπ εθηείλεηαη απφ ηα βφξεηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο κέρξη ηα Μέγαξα ηεο Αηηηθήο, θαη αγσγνχο πξνο δηάθνξεο ειιεληθέο 

πφιεηο κήθνπο 450 km.  

 Σνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ ηνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG), ζηε λεζίδα 

Ρεβπζνχζα ζηνλ θφιπν ησλ Μεγάξσλ 

 Σα δίθηπα δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο πφιεηο (Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, Λάξηζα, 

Βφιν), ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.300 km πεξίπνπ. 

 

Ζ Διιάδα πξνκεζεχεηαη θπζηθφ αέξην απφ δχν δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ηε Ρσζία θαη ηελ 

Αιγεξία (ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ). Σν θπζηθφ αέξην απφ ηε Ρσζία θζάλεη κέζσ 

αγσγνχ, ελψ απφ ηελ Αιγεξία κεηαθέξεηαη κε εηδηθά δεμακελφπινηα ζε 

πγξνπνηεκέλε κνξθή.  

∆ηάγξαµµα1: Πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ από ∆ΔΠΑ (2004)  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sonatrach (LNG) 19% 

Gazprom 81%  
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Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη ηέηνηα πνπ ηελ ππνρξεψλεη λα δηαδξακαηίζεη 

έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ελεξγεηαθέο εμειίμεηο ζην βξαρππξφζεζµν θαη 

µαθξνπξφζεζµν µέιινλ. Σα κειινληηθά έξγα πνπ ζα αλαδείμνπλ ηεο Διιάδα σο 

θφµβν δηαµεηαθφµηζεο θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ Καζπία πξνο ηελ Δπξψπε είλαη ηξία: 

 Σν πξψην απνθαζηζηηθφ βήµα έγηλε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ ηνπ 2005, φηαλ θαη 

θεξχρηεθε ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ αγσγνχ θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ηελ Σνπξθία ζηελ Διιάδα. Ο αγσγφο ν νπνίνο ζα έρεη ζπλνιηθφ 

κήθνο 285 km θαη ζα αξρίδεη απφ ην Κaracabey ηεο Σνπξθίαο θαη ζα θηάλεη ζηελ 

Κνκνηελή. Σν έξγν νινθιεξψζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Ννέκβξην ηνπ 

2007. 

 Σν επφκελν βήκα είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνχ αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ηε Θεζζαινλίθε ζην Οηξάλην ηεο Ηηαιίαο. ηελ ζπµθσλία πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε δηαζχλδεζε Σνπξθίαο-Διιάδαο-Ηηαιίαο ζπµµεηέρνπλ νη ΒΟΣΑS-∆ΔΠΑ-

Edison. Σν φθεινο ηεο Διιεληθήο πιεπξάο εθηφο απφ ηελ επηπιένλ πνζφηεηα 

θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ Διιεληθή αγνξά απφ ηελ Σνπξθία, ζα 

είλαη θαη νηθνλνκηθφ αθνχ ε Δdison ζα πιεξψλεη ηέιε µεηαθνξάο ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ απφ ην Διιεληθφ έδαθνο ζηελ Ηηαιία. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ Διιάδαο-

Ηηαιίαο είλαη µείδνλνο ζεµαζίαο αθνχ µέζσ απηνχ ζα µεηαθέξεηαη αέξην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην Ηξάλ ή ην Αδεξµπατηδάλθαη γεληθφηεξα ηηο ρψξεο ηεο Καζπίαο 

ζάιαζζαο, δίλνληαο έηζη µία ηξίηε ελαιιαθηηθή πεγή θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο ρψξεο 

ηεο ∆πηηθήο Δπξψπεο εθηφο απφ ηε Ρσζία (GAZPROM) θαη ηελ Αιγεξία 

(SONATRACH). Ο αγσγφο αλαµέλεηαη λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ µέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2012.  

 Σέινο, θνµβηθφ ξφιν ζα παίμεη ε ελδερφµελε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ∆πηηθψλ 

Βαιθαλίσλ πνπ ζα ζπλδέεη ηε Βφξεηα Διιάδα µε ηελ Αιβαλία, ηε FYROM, ηε 

εξβία, ηελ Βνζλία, ηελ Κξναηία, ηελ ινβελία θαη ηειηθά ζα θαηαιήγεη ζηελ 

Απζηξία (West Balkan Pipeline.) 

 

11..33..11  AAΠΠΔΔΛΛΔΔΤΤΘΘΔΔΡΡΩΩΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤ  

Ζ δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο κέιε απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πξφθιεζε είλαη κεγάιε θαη πξνβιέπεηαη 
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λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ επξσπατθή βηνκεραλία, ηνπο κεγάινπο αιιά θαη νηθηαθνχο 

θαηαλαισηέο.  

Ζ απειεπζέξσζε ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε (Καξακάλεο, 

2005): 

 Σνλ δηαρσξηζκφ ελ δπλάκεη αληαγσληζηηθψλ ηνκέσλ– παξαγσγή θαη εκπνξία– 

απφ ηνπο κνλνπσιηαθνχο ηνκείο– δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. 

 Σελ δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο ελ δπλάκεη αληαγσληζηηθνχο 

ηνκείο. 

 Σελ εμαζθάιηζε ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζηα 

δίθηπα. 

 Σελ δηαθάλεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο σθειείαο (π.ρ. ηηκνιφγεζε 

ζηα λεζηά) θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

 Σελ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ θαη ζηαζεξνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. 

εκαληηθνί ζηαζκνί ππήξμαλ 2 νδεγίεο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, ε 96/92 ε 

νπνία ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αιιά αθνξά θαη άιιεο βηνκεραλίεο θνηλήο σθειείαο, θαη ε 98/30, ε νπνία πξνέβιεπε 

ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ηξίησλ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη ηελ αλάπηπμε 

ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ωζηφζν, ε Διιάδα 

εμαηξέζεθε ραξαθηεξηδφκελε σο αλαδπφκελε αγνξά θαη ηεο παξαρσξήζεθε 

παξάηαζε έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο. Όκσο , απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2003 ηζρχεη ε 03/55, ε νπνία θαηήξγεζε ηελ 98/30 θαη πξνέβιεπε ηελ 

επηηάρπλζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία, φινη νη κε νηθηαθνί θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ νξίδνληαη 

σο επηιεγέληεο απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2004 ην αξγφηεξν, θαη φινη νη πειάηεο νξίδνληαη 

σο επηιεγέληεο απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ 2007. Σαπηφρξνλα, ε Οδεγία επηβάιιεη ην 

λνκηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θιάδσλ εκπνξίαο θαη κεηαθνξάο. 

ηε λέα νδεγία γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηελ Διιάδα ζην άξζξν 28, θαζψο 

ζπλερίδεη λα ραξαθηεξίδεηαη σο αλαδπφκελε αγνξά. Δπίζεο, ην ελ ιφγσ άξζξν 

πξνβιέπεη φηη ε Διιάδα δχλαηαη λα παξεθθιίλεη απφ ηε λέα νδεγία γηα ηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο άδεηεο πνπ 

έρεη εθδψζεη πξηλ απφ ηηο 15 Μαξηίνπ 2002 θαη ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 98/30, γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ζε 

νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Έηζη, πξνβιέπεηαη παξάηαζε ηεο απειεπζέξσζεο 
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κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2006 γηα ηνπο ειεθηξνπαξαγσγνχο θαη ζπκπαξαγσγνχο κε 

θαηαλάισζε πάλσ απφ 25 εθαηνκκχξηα m3 εηεζίσο θαη κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2008 

γηα ηνπο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο, πνπ δελ είλαη πειάηεο ησλ ΔΠΑ. Δπηπιένλ, 

πξνβιέπεηαη φηη νη πθηζηάκελεο ΔΠΑ ζα δηαηεξήζνπλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ζηηο 

πεξηνρέο ηνπο γηα ηα 30 έηε, γηα ηα νπνία ηζρχεη ε άδεηά ηνπο, ελψ νη θαηλνχξηεο ΔΠΑ 

ζα έρνπλ απνθιεηζηηθφηεηα έσο 20 έηε ππφ φξνπο.  

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2005 ςεθίζζεθε απφ  ην Διιεληθφ Κξάηνο o λφκνο 

ππ‟αξηζκ 3428 (ΦΔΚ313/27-12-05 ) κε ηνλ νπνίν απειεπζεξψλεηαη ε αγνξά θπζηθνχ 

αεξίνπ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ νξίδνληαη : νη ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ην Δζληθφ χζηεκα Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΔΦΑ), ε εηαηξεία Γηαρείξηζεο 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Φπζηθνχ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ), ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ηνπο, ηερληθνί θαλφλεο, θαλφλεο αλάπηπμεο, ηα Αλεμάξηεηα πζηήκαηα Φπζηθνχ 

Αεξίνπ (ΑΦΑ), αλαθέξνληαη νη φξνη αδεηνδφηεζεο γηα ηηο Δηαηξείεο Παξνρήο θαη 

Γηαλνκήο Φ.Α., νη Άδεηεο Πξνκήζεηαο Φ.Α., ηα ηηκνιφγηα βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

άιια. 

11..33..22  OOΗΗ  ΔΔΠΠΗΗΠΠΣΣΩΩΔΔΗΗ  ΣΣΖΖ  ΓΓΔΔΠΠΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΖΖΝΝ  ΑΑΠΠΔΔΛΛΔΔΤΤΘΘΔΔΡΡΩΩΖΖ  ΣΣΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  

Ζ πιένλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ην 

ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θιάδσλ κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο ηεο ΓΔΠΑ, φπσο 

επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Οδεγία 98/30. Έηζη, ήδε ην 2000 ε 

εηαηξεία νινθιήξσζε ηελ νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε κε δηαρσξηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο ζε αλεμάξηεηνπο θιάδνπο. Ωο ζπλέπεηα, 

νθείιεηαη φηη (Παιαηνγηάλλεο, 2002):  

 Ζ ΓΔΠΑ Μεηαθνξάο δε ζα θάλεη δηαθξίζεηο κεηαμχ ηεο ΓΔΠΑ (Δκπνξίαο) θαη 

άιισλ εκπφξσλ ή επηιέμηκσλ πειαηψλ. Ο φξνο ηεο ακεξνιεςίαο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ζέκαηα πξνηεξαηνηήησλ ή θαη πεξηθνπψλ ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο 

θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Ζ ΓΔΠΑ Δκπνξίαο δε ζα εκπιέθεηαη θαηά θαλέλα ηξφπν ζηε ιεηηνπξγία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπ αμηνπηζηία. 

 Ζ ΓΔΠΑ Μεηαθνξάο δε ζα δεκνζηνπνηεί ζηε ΓΔΠΑ Δκπνξίαο θακία εκπνξηθή 

πιεξνθνξία, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο ή πνπ ζα έρεη αλαπηπρζεί 

δεπηεξνγελψο ζηα πιαίζηα αληαπφθξηζεο ηεο γηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 
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Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, 

ε ΡΑΔ επηζεκαίλεη φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηεο ΓΔΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΡΑΔ ππνζηεξίδεη φηη (ΡΑΔ, 2004) ε 

απειεπζέξσζε ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Διιάδα θαη ε 

παξάιιειε δηαηήξεζε, ππφ θαζεζηψο ξπζµηδφµελνπ θπζηθνχ κνλνπσιίνπ, ηεο 

ππάξρνπζαο ππνδνκήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη θάζε λέαο επέλδπζεο πνπ εληάζζεηαη ζε 

απηήλ, δε δεκηνπξγνύλ θίλδπλν γηα ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο ΓΔΠΑ, θαζψο ηα 

ππάξρνληα καθξνρξφληα ζπκβφιαηα ηεο επηρείξεζεο µε παξαγσγνχο αεξίνπ 

πξνζηαηεχνληαη, βάζεη ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο, έλαληη δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο.  

Ωζηφζν, ζίγνπξα ε ΓΔΠΑ ζα ππνζηεί αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. ήκεξα, ε 

ΓΔΠΑ, εηζάγεη ην θπζηθφ αέξην θαη ην πνπιά ζηνπο κεγάινπο πειάηεο θαη ζηηο 

ππάξρνπζεο ΔΠΑ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ηδηψηεο επελδπηέο. Μεηά ηελ πιήξε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη άιιεο εηαηξείεο ζα επηδηψμνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ, ηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηελ πψιεζε ηνπ 

αεξίνπ ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, ελψ νξηζκέλεο απφ απηέο ελδέρεηαη επίζεο λα 

επηδηψμνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή λέαο ππνδνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, φπσο 

ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG). 

Έηζη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αεξίνπ, ε ΓΔΠΑ είλαη 

πηζαλφ φηη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεη ηνλ φγθν πσιήζεψλ ηεο ζε απφιπηα κεγέζε, 

αιιά ζπγθξηηηθά ζα ράζεη ζε κεξίδην αγνξάο. ηελ απψιεηα κεξηδίνπ ζα ζπληειέζνπλ 

θαη νη πξνζπάζεηεο ηεο ΡΑΔ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη νη ηπρφλ 

πεξηνξηζκνί πνπ ζα επηβιεζνχλ ζρεηηθά κε ην επηηξεπηφ χςνο κεξηδίνπ αγνξάο, 

φπσο ζπλέβε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. 

. 
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11..33..33  ΠΠΔΔΣΣΡΡΔΔΛΛΑΑΗΗΟΟ  ΚΚΑΑΗΗ  ΦΦΤΤΗΗΚΚΟΟ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟ  

Σν πεηξέιαην απνηειεί ηελ θπξηφηεξε κνξθή ελέξγεηαο ζηνλ πιαλήηε. Ωο 

ζπλέπεηα ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ, ε πεηξειατθή εμάξηεζε είλαη κεγάιε. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 70% ησλ δηεζλψλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ εληνπίδνληαη 

ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ OPEC. Σν 2020, ν OPEC αλακέλεηαη λα θαιχπηεη 50% ησλ 

αλαγθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 55 εθαηoκπξίσλ 

βαξειηψλ εκεξεζίσο, ζπγθξηηηθά πξνο ηα 32 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ εκεξεζίσο ηεο 

παξαγσγήο θαηά ην έηνο 2000. Ζ επηζπκία ηνπ OPEC γηα παξαγσγή εμεγείηαη απφ ην 

επίπεδν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ην νπνίν ζα παξακείλεη ηδηαίηεξα επλντθφ αθφκα θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ δηακνξθσζνχλ ρακειέο ηηκέο, θαζψο ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο 

ηνπ OPEC είλαη ζήκεξα ηεο ηάμεο ησλ $ 2 ην βαξέιη.  

 Ο φγθνο ηεο παξαγσγήο ησλ ρσξψλ εθηφο OPEC, ησλ νπνίσλ ην κέζν 

θφζηνο παξαγσγήο αλέξρεηαη ζε $ 5 ην βαξέιη, αιιά κε πεξηζψξην θέξδνπο αλψηεξν 

ησλ $ 10, ζα εμαξηεζεί ζηελά απφ ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ, δεδνκέλνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ άθζνλα απνζέκαηα.  Οξηζκέλεο πεξηνρέο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ ζηε Ρσζία ή ζηελ Καζπία Θάιαζζα απφ ηελ άπνςε απηή είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δπν πξψησλ πεηξειατθψλ θξίζεσλ (1973 θαη 1979) νη 

βηνκεραληθέο ρψξεο θηλδχλεπζαλ απφ αζθπμία, ε θαηάζηαζε απηή δελ 

επαλαιακβάλεηαη ζήκεξα (παξά ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζε έλα 

έηνο), ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο ειάηησζεο ησλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία, ε νπνία απφ κία θνηλσλία 

βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα κεηαβιήζεθε ζε θνηλσλία παξνρήο ππεξεζηψλ κε 

απνηέιεζκα λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ απξφβιεπησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηηκήο 

ηνπ πεηξειαίνπ αλά βαξέιη. 

 Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηηκήο πεηξειαίνπ – θπζηθνχ αεξίνπ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε πξψηε ζπκπαξαζχξεη θαη ηε δεχηεξε, θαζψο ε παξαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ ζπλδέεηαη κε εθείλε ηνπ πεηξειαίνπ. Λφγσ ηεο κηθξφηεξεο ζπζρέηηζεο κε 
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γεσπνιηηηθνχο παξάγνληεο πάλησο, ε πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

παξνπζηάδεη κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο. 

Σν θπζηθφ αέξην θαη νη απμήζεηο ηηκψλ ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηε αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Villar, 2006) 

Εήηεζε:  

 Μηα αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ παξαθηλεί ηνπο θαηαλαισηέο 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ην πεηξέιαην κε θπζηθφ αέξην, ε θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ 

απμάλεη θαη σο εθ ηνχηνπ θαη νη ηηκή ηνπ. Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη 

αληαγσληζηηθά ππνθαηάζηαηα πξψηηζηα ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθή ελέξγεηαο θαη 

ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  

Πξνζθνξά: 

 Οη απμήζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ (crude) σο απνηέιεζκα κηαο 

αχμεζεο ζηελ δήηεζε πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θπζηθνχ 

αεξίνπ σο νκν-πξντφλ ηνπ πεηξειαίνπ, ην νπνίν ζα έηεηλε λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηνπ  

θπζηθνχ αεξίνπ.  

 Μηα αχμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ σο απνηέιεζκα κηαο αχμεζεο ζηελ δήηεζε 

πεηξειαίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην απμαλφκελν θφζηνο παξαγσγήο θαη 

αλάπηπμεο θπζηθνχ αεξίνπ, αζθψληαο ηελ αλνδηθή πίεζε ζηελ ηηκή ηνπ. 

 

Γηάγξακκα 2: πζρέηηζε Σηκώλ Αξγνύ Πεηξειαίνπ-Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 

Πεγή: ΒP, “Statistical Review of World Energy 2005 
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Γηάγξακκα 3: Σηκέο Αξγνύ Πεηξειαίνπ-Φπζηθνύ Αεξίνπ 

 

 

 

 

 

 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ππνιείπεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη φηη απφ ην 1987 ππάξρεη κηα 

ζπλέπεηα θαη αθνινπζία ζηηο ηάζεηο ησλ ηηκψλ γηα ηα δχν πξντφληα. Σν ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ επεξεάδνληαη απφ απηέο ηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ κε ρξνληθή πζηέξεζε 1-1,5 έηνο. Αθφκε, παξαηεξείηαη φηη ε γεληθή 

άλνδνο ηνπ αξγνχ ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απμεζεί θαη ε 

ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

 

1984 1985 1986 1987 1988 1989  1990 1991  1992  1993  1994  1995 1996  1997  1998 1999  2000  2001  2002  2003  2004 

Πεηξέιαην 
 

 
Φπζηθφ Αέξην 
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11..44  ΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΔΔΡΡΔΔΑΑ  ΔΔΛΛΛΛΑΑΓΓΑΑ  

Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΠΑ ζηε ηεξεά Διιάδα  αθνξά ζηνπο λνκνχο 

Δχβνηαο, Φζηψηηδαο θαη Βνησηίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο πφιεηο ηεο Θήβαο, Λεηβαδηάο, 

Υαιθίδαο θαη Λακίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηηο αλσηέξσ πφιεηο θαζψο θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

κεγεζψλ απηψλ κέρξη ην 2005. Βεβαίσο ζεκείν αθεηεξίαο είλαη ε απνγξαθή ηνπ 

2001, ελψ γηα ηηο πξνβιέςεηο εθηηκήζεθε φηη ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ 

(κέζε εηήζηα κεηαβνιή πιεζπζκνχ) ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο (2035) ζα 

δηαηεξεζεί ζηαζεξή θαηά κέζν φξν θαη ζα είλαη 1% αλά πεληαεηία. 

Πίλαθαο 3: Γεκνγξαθηθά κεγέζε    

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ πεξηνρή ηεο ηεξεάο Διιάδαο βξίζθεηαη θαη ε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ, φπνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη κεγάινη 

βηνκεραληθνί πειάηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επέθηαζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

 

 

 

 

ΠΟΛΖ  ΠΛΖΘ.  ΝΟΗΚ  ΠΛΖΘ.  ΝΟΗΚ  ΠΛΖΘ.  ΝΟΗΚ         ΠΛΖΘ ΝΟΗΚ       ΠΛΖΘ.  ΝΟΗΚ ΠΛΖΘ ΝΟΗΚ 

  2001 2001 2005 2005 2015 2015 2020 2020 2025 2025 2035 2035 

ΥΑΛΚΗΓΑ 53.584 17.500 54120 17675 55208 18030 55760 18211 56317 18393 58030 18952 

ΛΑΜΗΑ 46.406 14.900 59187 18685 60377 19061 60980 19251 61590 19444 63464 20035 

ΛΔΗΒΑΓΗΑ 20.709 6.700 21707 6969 22143 7109 22365 7180 22588 7252 23275 7473 

ΘΖΒΑ 21.211 7.000 24058 7828 24542 7985 24787 8065 25035 8145 25797 8393 

  141.910 46.100 159072 51157 162269 52185 163892 52707 165531 53234 170566 54853 
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22..    ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΚΚΟΟΠΠΗΗΜΜΟΟΣΣΖΖΣΣΑΑ  

 

22..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  

 Δηζεξρφκαζηε ηψξα ζην θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηε 

κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηε 

ηεξεά Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηηο πφιεηο ηεο Υαιθίδαο, Λακίαο, Θήβαο θαη Λεηβαδηάο 

θαζψο θαη ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ.  

Ζ ΓΔΠΑ ζα πινπνηήζεη ην έξγν απηφ κέζσ ηεο ζχζηαζεο κηαο Δηαηξείαο 

Παξνρήο Αεξίνπ (ΔΠΑ), ζηελ νπνία ζα είλαη ν βαζηθφο κέηνρνο κε 51% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εηζθέξνληαο κέξνο ηεο ππνδνκήο. Σν ππφινηπν 49% ζπλ ην 

κάλαηδκελη ζα δνζεί ζε επελδπηή, ν νπνίνο ζα εηζθέξεη κεηξεηά. Ζ παξνχζα κειέηε 

εμεηάδεη θαηά πφζν είλαη απνδνηηθή κηα επέλδπζε ελφο αλεμάξηεηνπ επελδπηή, ν 

νπνίνο ζα αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα επεθηείλεη ην εζσηεξηθφ δίθηπν παξνρήο 

αεξίνπ, ηνπο απαξαίηεηνπο ζηαζκνχο θαη ζπλδέζεηο θαη πνπ ζα εμππεξεηεί ηφζν ηνλ 

αζηηθφ, φζν θαη ην βηνκεραληθφ ηνκέα πεξηνρψλ απηψλ. Δπεηδή ε αλσηέξσ ζχζηαζε 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΑ δελ είλαη δεζκεπηηθή, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ 

πιεπξάο ΓΔΠΑ λα εμεηαζηεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο γηα έλαλ επελδπηή ν 

νπνίνο ζα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ην έξγν. 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο ηεο παξνχζαο κειέηεο νξίζηεθε ζε 27 έηε γηα ιφγνπο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηελ αλάιπζε πνπ αθνξνχζε ηε ΓΔΠΑ. Πην αλαιπηηθά πξφθεηηαη γηα 

έλα έηνο φπνπ ηεινχληαη φια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξείαο, 

έλα έηνο φπνπ μεθηλνχλ νη θαηαζθεπέο αιιά ηαπηφρξνλα γίλεηαη δηαλνκή θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε βηνκεραληθνχο πειάηεο θαη ηέινο 25 έηε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζπλερίδνληαη, ελψ παξάιιεια δηαλέκεηαη αέξην.  

Σν δεχηεξν έηνο δηαηίζεηαη γηα επηπιένλ δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε ζχζηαζε ηεο ΔΠΑ. Σα δεηήκαηα ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκα απφ ηελ 

άπνςε φηη αλ δελ νινθιεξσζνχλ έγθαηξα, ην έξγν δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη. Οη πην 

ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο αθνξνχλ ζε πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ, ππέξβαζε ησλ 

νπνησλδήπνηε λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη θσιπκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, ε 

εμεχξεζε πηζαλφλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, ε ηειηθή ράξαμε ηνπ έξγνπ θαη άιια ηέηνηνπ 

είδνπο ζέκαηα. Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα ζηάδηα: 
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1. Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη έγθξηζε κειέηεο 

2. Οξηζηηθνπνίεζε ράξαμεο 

3. Μειέηε βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ 

4. Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ 

5. Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

6. Απφθαζε αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα έγθξηζε δηαγσληζκνχ 

7. Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

8. Γεκνζίεπζε πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηνλ ηχπν  

9. Έθδνζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο 

10. Οξηζκφο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο / αμηνιφγεζεο 

11. Πξσηφθνιιν παξαιαβήο θαθέισλ πξνεπηινγήο (γηα θιεηζηή δηαδηθαζία) 

12. Έγθξηζε πξνεπηινγήο ππνςεθίσλ (γηα θιεηζηή δηαδηθαζία) 

13. Έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο / δηαγσληζκνχ 

14. Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ (γηα θιεηζηή δηαδηθαζία) 

15. Γηελέξγεηα δεκνπξάηεζεο – ππνβνιή πξνζθνξψλ  

16. Δηζήγεζε επηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

17. Απφθαζε αλάζεζεο 

18. Τπνγξαθή ζχκβαζεο 

πλνπηηθά  ε δνκή ηεο κειέηεο είλαη ε αθφινπζε. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο (ΚΠΑ) πξψηα παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ 

ζηε δήηεζε θαη ζηα έζνδα, ζηα θφζηε, ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη πιήξσο ηνλ θίλδπλν θαη ηελ αλακελφκελε απφδνζε (WACC) θαζψο 

θαη ζε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδνπλ ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

επηινγή ηεο επέλδπζεο. Γηα ηελ αθξηβέζηεξε αλάιπζε, ην θεθάιαην απηφ έρεη 

ρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ηκήκαηα (δήηεζε, έζνδα θφζηε,  ρξεκαηνδφηεζε, νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε). ην ηέινο, αθνινπζεί ε παξακεηξηθή αλάιπζε 

θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηε κειέηε. 

 

22..11..11  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΥΥΔΔ  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ θάπνηεο παξαδνρέο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κνληέιν έηζη ψζηε ν επελδπηήο λα επηηχρεη φζνλ 
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δπλαηφ πςειφηεξν κεηά θφξσλ Δζσηεξηθφ Βαζκφ Απφδνζεο (ΔΒΑ) θαζψο θαη 

Καζαξή Παξνχζα Αμία θαη λα αλαιάβεη ηε ζχζηαζε ηεο ΔΠΑ.  

Παξαδνρέο: 

 Χξνληθόο Οξίδνληαο. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

έξγνπ, νξίζηεθε ζηα 27 έηε.  

 Σηκνιόγεζε. Οη ηηκέο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ κέζνδν ηνπ mark-up ζην θφζηνο 

ηνπ αεξίνπ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Σν χςνο ηνπ mark-up πξνθχπηεη 

απφ πνηνηηθή ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο λέαο ΔΠΑ θαη ηεο 

ΔΠΑ Θεζζαιίαο ε νπνία είλαη ζπγγελήο.  

 Απνζβέζεηο. Μέζνδνο straight-line γηα 27 έηε.  

 Χξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε. Οξίδεηαη απφ ηελ ΓΔΠΑ ζην 50%.  

 Φνξνινγηθόο πληειεζηήο.  O Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 32%, κε 

πξννπηηθή λα κεησζεί ζην 29% άκεζα, θαη ζην 25% ηα επφκελα ρξφληα. Γηα ηελ 

παξνχζα κειέηε νξίζηεθε ζην 30%. 

 Δπηηόθην Γαλεηζκνύ. Οξίζηεθε ζην 5%.  

 Πξνεμνθιεηηθό Δπηηόθην. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο 

(ΚΠΑ) - είλαη αλαγθαίνο ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ 

(WACC). Παξαθάησ (Κεθάιην 2.12) παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ.  

 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο επειέρζε ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο 

Παξνχζαο Αμίαο (ΚΠΑ), ε νπνία είλαη κελ ζπληεξεηηθή αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο πξνηάζεηο επελδχζεσλ (Γ. Αξηίθεο, Απνθάζεηο 

Δπελδχζεσλ, 1999, ζει. 95 – 130).  

 

22..22  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

O ππνινγηζκφο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο θαη κάιηζηα ζε βάζνο νξίδνληα ηα 27 

έηε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο θαη κάιηζηα ελέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ θίλδπλν ηνπ 

ιάζνπο. Γηα ηηο πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο έρνπλ πηνζεηεζεί, ζε θάπνην βαζκφ, νη 

κειέηεο ηνπ ηκήκαηνο marketing ηεο ΓΔΠΑ (ζπγθεθξηκέλα νη πίλαθεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εηήζηα θαηαλάισζε).  

Οη πειάηεο ηεο Δ.Π.Α θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο : 
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1. Ννηθνθπξηά – θεληξηθή ζέξκαλζε: αθνξά θπξίσο πνιπθαηνηθίεο. 

2. Ννηθνθπξηά - καγείξεκα θαη δεζηό λεξό 

3. Ννηθνθπξηά - άιινπ ηύπνπ ζέξκαλζε: απηφλνκε ζέξκαλζε (κνλνθαηνηθίεο ) 

4. Δηδηθνί εκπνξηθνί θαηαλαιωηέο ζέξκαλζεο: πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα 

θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θαη άιινπο εκπνξηθνχο πειάηεο ζηηο ηέζζεξηο πφιεηο. 

5. εκεηαθνί εκπνξηθνί θαηαλαιωηέο / Μεγάινη Αζηηθνί θαηαλαιωηέο: 

αθνξά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία, γήπεδα  θαη εκπνξηθνχο θαηαλαισηέο 

κε κεγάιε σξηαία αηρκή. Ολνκάδνληαη ζεκεηαθνί γηαηί βξίζθνληαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη ε ρσξνζέηεζή ηνπο ζα 

επεξεάζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ.  

6. Δκπνξηθνί θαηαλαιωηέο ζέξκαλζεο/ Ηζνδύλακν ζέξκαλζεο αζηηθνύ 

ηνκέα 

7. Βηνκεραληθνί πειάηεο: αθνξά ηηο βηνκεραλίεο πνπ είλαη ζηηο Β.Η.Π.Δ Λακίαο 

& Οηλνθχησλ  θαη ζηηο πφιεηο ηεο Λακίαο Λεηβαδηάο, Θήβαο θαη Υαιθίδαο άιια 

θαη ηνπο βηνκεραληθνχο πειάηεο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο Λακίαο, Θεβψλ, 

Οηλνθχησλ θαη Υαιθίδαο.  

  

22..22..11  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΖΖΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: 

1. πζηεκαηηθόο έιεγρνο. Τπάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ζπζηεκαηηθφ έιεγρν 

ηήξεζεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, ζηνλ έιεγρν ησλ 

θαλνληζκψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ιεβεηνζηαζίσλ θαη ζηελ ππνρξεσηηθή θαηαζθεπή 

εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο λέεο νηθνδνκέο. 

2. Έιιεηςε πξσηνβνπιίαο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε δε 

ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ κε λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ 

θαλνληζκνχ πνιπθαηνηθηψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ δηείζδπζε ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη απαηηνχλ αλαζεψξεζε. Δπίζεο, πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ εθπφλεζε/αλαζεψξεζε θαλνληζκψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ 
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αεξίνπ θαη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ ιφγσ έιιεηςεο 

θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

3. Οηθνλνκηθά αληηθίλεηξα. Ζ θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο απφ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα πνζνζηνχ 75% ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο γηα αγνξά ζπζθεπψλ θπζηθνχ  

αεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ αληηθίλεηξν αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ππνθαηάζηαζε ηνπ ζεκεξηλνχ θαπζίκνπ κε θπζηθφ αέξην είλαη κία νηθνλνκηθά 

ελδηαθέξνπζα ιχζε. 

 

4. Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο. ήκεξα ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηε 

δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ εζθαικέλε απηή 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο, εθπαίδεπζεο θαη 

εμνηθείσζεο κε ην θπζηθφ αέξην αιιά θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ χπαξμε θαη 

ηήξεζε θαλφλσλ αζθαιείαο. Πέξαλ ηνχηνπ, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ 

αγλνεί ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξάγκα πνπ πξνθαλψο 

νθείιεηαη ζηελ κε απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηνπ θαπζίκνπ. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη πξνβιέςεηο γηα ηνπο ηξείο λνκνχο. 

 

 

22..22..22  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΒΒΟΟΗΗΩΩΣΣΗΗΑΑ  

 Ζ δήηεζε ζηνλ λνκφ Βνησηίαο αθνξά ηηο πφιεηο ηεο Θήβαο, Λεηβαδηάο θαζψο 

θαη ηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ. Ζ βηνκεραληθή πεξηνρή ησλ  

Οηλνθχησλ απνηειεί κεγάιν πιενλέθηεκα θαη απνηειεί ηνλ θαζαξηζηηθφ παξάγνληα ν 

νπνίνο θαζηζηά ηελ φιε επέλδπζε ζηε ηεξεά Διιάδα βηψζηκε θαη ζπκθέξνπζα.  

 Ξεθηλψληαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δήηεζεο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πνηα 

είλαη ε εηήζηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα θάζε θαηεγνξία θαηαλαισηή. Απηέο 

παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 4. Απφ ηνλ πίλαθα ιείπνπλ νη εηήζηεο θαηαλαιψζεηο γηα 

ηνπο κεγάινπο αζηηθνχο θαη βηνκεραληθνχο πειάηεο, νη νπνίεο αλ θαη παξαηίζεληαη σο 

πξνο ην ζχλνιφ ηνπο ζηνλ πίλαθα 5, εδψ δελ παξαηίζεληαη γηα ιφγνπο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο.  
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Πίλαθαο 4: Δηδηθέο Καηαλαιώζεηο Ννκνύ Βνησηίαο 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Πίλαθαο 5 δείρλεη ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηνλ λνκφ Βνησηίαο γηα ην 

2035. Οη εηήζηεο πσιήζεηο πξνθχπηνπλ πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπ πειάηεο αεξίνπ κε 

ηελ εηήζηα θαηαλάισζε απφ ηνλ πίλαθα 3. 

 
 
Πίλαθαο 5: Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ Ννκνύ Βνησηίαο Σν 2035 

 

ΣΤΠΟ   
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΩΡΗΑΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/h) 

ΔΣΖΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/yr) 

Ννηθνθπξηά   
Μαγείξεκα  &  Εεζηφ  

Νεξφ 
0.100 252 

Ννηθνθπξηά    
Κεληξηθή   Θέξκαλζε 

0.680 586 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

0.680 586 

Αξηνπνηεία 9.320 9,000 

Δζηηαηφξηα 4.770 7,500 

Εαραξνπιαζηεία 5.820 9,000 

Καζαξηζηήξηα 1.300 2,750 

ΣΤΠΟ   
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 

ΠΛΖΘΟ 
2035 

ΠΔΛΑΣΔ 
ΑΔΡΗΟΤ 

ΔΣΖΗΔ 
ΠΩΛΖΔΗ 

(m3/yr) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΗΔΗΓ. 

Ννηθνθπξηά   Μαγείξεκα  
&  Εεζηφ  Νεξφ 

18,770 12,368 3,116,829 66% 

Ννηθνθπξηά    Κεληξηθή   
Θέξκαλζε 

16,902 11,913 9,538,577 70% 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

1,868 772 617,784 41% 

Ηζνδχλακν  Θέξκαλζεο  
Δκπνξηθνχ  Σνκέα   

5,488 3,709 2,969,696 68% 

Αξηνπνηεία 122 101 905,478 83% 

Δζηηαηφξηα 88 72 537,528 82% 

Εαραξνπιαζηεία 24 20 181,096 83% 

Καζαξηζηήξηα 40 33 91,140 83% 

Μεγάινη  Αζηηθνί  
Καηαλαισηέο 

9 9 1,302,000 100% 

Βηνκεραληθνί  
Καηαλαισηέο 

48 40 50,111,232 85% 

ΓΔΝΗΚΟ   ΤΝΟΛΟ   29,011 69,371,360 76% 
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ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ 

πξνβιέπεηαη φηη θάπνηεο εθ ησλ βηνκεραληψλ λα θχγνπλ απφ ην πειαηνιφγην ηεο 

ΓΔΠΑ. Ο πίλαθαο 5 δείρλεη γηαηί ν λνκφο Βνησηίαο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ ζα θαηαζηήζεη ηελ φιε επέλδπζε ζπκθέξνπζα. Οη πνιιέο 

βηνκεραλίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή έρνπλ πνιχ κεγάιε εηήζηα θαηαλάισζε 

θάηη πνπ θαίλεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αληίζηνηρεο θαηαλαιψζεηο ζηνπο λνκνχο 

Δπβνίαο θαη Φζηψηηδαο (πίλαθεο 7 & 9). 

 

22..22..33  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΦΦΘΘΗΗΩΩΣΣΗΗΓΓΑΑ  

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε ίδηα κε απηήλ γηα ηνλ λνκφ Βνησηίαο. ηνλ 
πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο γηα ηνλ λνκφ Φζηψηηδαο.  
 
Πίλαθαο 6: Δηδηθέο Καηαλαιώζεηο Ννκνύ Φζηώηηδαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟ   
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΩΡΗΑΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/h) 

ΔΣΖΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/yr) 

Ννηθνθπξηά   
Μαγείξεκα  &  Εεζηφ  

Νεξφ 
0.100 252 

Ννηθνθπξηά    
Κεληξηθή   Θέξκαλζε 

0.680 801 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

0.680 801 

Αξηνπνηεία 9.320 9,000 

Δζηηαηφξηα 4.770 7,500 

Εαραξνπιαζηεία 5.820 9,000 

Καζαξηζηήξηα 1.300 2,750 
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Οη εηήζηεο θαηαλαιψζεηο γηα ην έηνο 2035 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.  

Πίλαθαο 7: Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ Ννκνύ Φζηώηηδαο Σν 2035 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη μεθάζαξα ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

παίδνπλ νη βηνκεραληθνί πειάηεο ηνπ λνκνχ Βνησηίαο (εηήζηα θαηαλάισζε Ννκνχ 

Βνησηίαο 50,111,232 m3,έλαληη 13,845,000 m3 Ννκνχ Φζηψηηδαο)  

 

 

 

 

 

ΣΤΠΟ   ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 
ΠΛΖΘΟ   

2035 
ΠΔΛΑΣΔ  
ΑΔΡΗΟΤ   

ΔΣΖΗΔ  
ΠΩΛΖΔΗ  

(m3/yr) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΗΔΗ 

Ννηθνθπξηά   Μαγείξεκα  &  
Εεζηφ  Νεξφ 

21,036 13,891 3,500,411 66% 

Ννηθνθπξηά    Κεληξηθή   
Θέξκαλζε 

15,777 11,214 8,978,596 70% 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

5,259 1,578 1,263,192 41% 

Ηζνδχλακν  Θέξκαλζεο  
Δκπνξηθνχ  Σνκέα   

6,151 3,740 2,994,675 68% 

Αξηνπνηεία 62 52 464,803 83% 

Δζηηαηφξηα 125 103 774,672 82% 

Εαραξνπιαζηεία 46 38 345,900 83% 

Καζαξηζηήξηα 30 25 69,360 83% 

Μεγάινη  Αζηηθνί  
Καηαλαισηέο 

7 7 1,400,000 100% 

Βηνκεραληθνί  
Καηαλαισηέο 

12 8 13,845,000 85% 

ΓΔΝΗΚΟ   ΤΝΟΛΟ   21,548 33,636,608 65% 
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22..22..44  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΔΔΤΤΒΒΟΟΗΗΑΑ  ((ΥΥΑΑΛΛΚΚΗΗΓΓΑΑ))  

Οη εηήζηεο θαηαλαιψζεηο γηα ηνλ λνκφ Δπβνίαο είλαη ίδηεο κε απηέο γηα ηνλ λνκφ 

Βνησηίαο (Πίλαθαο 4). 

Πίλαθαο 8: Δηδηθέο Καηαλαιώζεηο Ννκνύ Δπβνίαο 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

ε ζπλέρεηα ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έρεη ήδε αθνινπζεζεί ζηνλ πίλαθα 9 

παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο ηνπ λνκνχ Δπβνίαο (Υαιθίδαο) ην 2035. 

 
Πίλαθαο 9: Αγνξά Φπζηθνύ Αεξίνπ Ννκνύ Δπβνίαο Σν 2035 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΠΟ   
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 

ΜΔΓΗΣΖ ΩΡΗΑΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/h) 

ΔΣΖΗΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  

(m3/yr) 

Ννηθνθπξηά   
Μαγείξεκα  &  Εεζηφ  

Νεξφ 
0.100 252 

Ννηθνθπξηά    
Κεληξηθή   Θέξκαλζε 

0.680 586 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

0.680 586 

Αξηνπνηεία 9.320 9,000 

Δζηηαηφξηα 4.770 7,500 

Εαραξνπιαζηεία 5.820 9,000 

Καζαξηζηήξηα 1.300 2,750 

ΣΤΠΟ   
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ 

ΠΛΖΘΟ   
2035 

ΠΔΛΑΣΔ  
ΑΔΡΗΟΤ   

ΔΣΖΗΔ  
ΠΩΛΖΔΗ  

(m3/yr) 

ΒΑΘΜΟ 
ΓΗΔΗ. 

Ννηθνθπξηά   Μαγείξεκα  
&  Εεζηφ  Νεξφ 

22,502 14,673 3,697,499 65% 

Ννηθνθπξηά    Κεληξηθή   
Θέξκαλζε 

16,876 11,474 6,723,566 68% 

Ννηθνθπξηά   Άιινπ  
Σχπνπ  Θέξκαλζε 

5,625 1,688 988,950 30% 

Ηζνδχλακν  Θέξκαλζεο  
Δκπνξηθνχ  Σνκέα   

8,334 4,875 2,856,488 58% 

Αξηνπνηεία 98 81 729,703 83% 

Δζηηαηφξηα 304 251 1,885,066 83% 

Εαραξνπιαζηεία 56 46 416,973 83% 

Καζαξηζηήξηα 83 68 187,928 83% 

Μεγάινη  Αζηηθνί  
Καηαλαισηέο 

5 5 760,000 100% 

Βηνκεραληθνί  
Καηαλαισηέο 

24 18 22,333,500 85% 

ΓΔΝΗΚΟ   ΤΝΟΛΟ   33,169 40,579,673 76% 
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22..33  ΚΚΑΑΣΣΑΑΝΝΟΟΜΜΖΖ  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  

Αθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ νη εθηηκψκελεο πσιήζεηο γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ην επφκελν βήκα είλαη λα εθηηκεζεί ν ηξφπνο πνπ ζα 

θαηαλεκεζεί ε δήηεζε γηα θάζε πεξηνρή αιιά θαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ζηνλ νξίδνληα 

ηεο 27εηίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 25 έηε κε ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ εθφζνλ κέρξη ηφηε δε ζα ππάξρεη θαηαλάισζε. Γηα ηελ 

αθξηβέζηεξε απεηθφληζε ηεο αζξνηζηηθήο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ δσήο ηνπ Richards. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο 

είλαη νη εμήο (Πεγή ΓΔΠΑ): 

W = A (1-be-kt)n φηαλ n >= 1 

W = A (1+be-kt)n φηαλ n < 0 

φπνπ W = αζξνηζηηθή δήηεζε ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

 t = έηνο 

 A = αζπκπησηηθή δήηεζε φηαλ t ηείλεη ζην έηνο 27 (ή ζην έηνο 0 αλάινγα κε ηελ 

θπξηφηεηα θαη ηε κνλνηνλία ηεο ζπλάξηεζεο) 

k = ζηαζεξά ξπζκνχ αλάπηπμεο 

m, n = παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ζεκείν θακπήο: n=(1-m)-1 θαη b = ζηαζεξά 

νινθιήξσζεο. 

 Έηζη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαλνκψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηα ζεκεία 

αλαθνξάο (benchmarks), ηα νπνία θξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά κε ζεκαληηθφ βαζκφ 

αθξίβεηαο απφ ηελ ΓΔΠΑ. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξήζεθε φηη ην βηνκεραληθφ δπλακηθφ 

ζα θηάζεη ην 85% ηνπ εθηηκψκελνπ κεξηδίνπ ζε 3 πεξίπνπ ρξφληα απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, νη ζεκεηαθνί εκπνξηθνί 

θαηαλαισηέο ζα θηάζνπλ ην 100% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ζε 5 έηε, ε δήηεζε 

ζέξκαλζεο ζε 25 έηε, ελψ ν ππφινηπνο εκπνξηθφο ηνκέαο ζε 12 πεξίπνπ έηε. Έηζη, 

πξνζεγγίζηεθαλ νη θαηάιιειεο ζηαζεξέο n, b θαη k, ψζηε νη θαηαλνκέο λα 

πιεζηάδνπλ κε φζν δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία 

αλαθνξάο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα πξνζεγγίζηεθαλ γηα ηα 

πξψηα δψδεθα έηε: Α = 0.1, b = 25, k = -0.5 θαη n = 0.5. Γηα ηα επφκελα 12 έηε, 

πξνζεγγίζηεθαλ ηα εμήο: Α = 100, b = 10, k = 0.5, n = 0.5. Θέηνληαο φπνπ t ην 

εθάζηνηε έηνο, ππνινγίζηεθαλ νη αζξνηζηηθέο θαηαλνκέο γηα 25 έηε.  
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Γηάγξακκα4: Αζξνηζηηθή Καηαλνκή Εήηεζεο γηα Ννηθνθπξηά 
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Οη θαηαλνκέο δήηεζεο γηα ηνπο ηξεηο λνκνχο, Βνησηίαο, Φζηψηηδαο, Δπβνίαο αιιά θαη 

γηα ηελ ηεξεά Διιάδα παξνπζηάδνληαη ζηα παξαξηήκαηα Α, Β, Γ, θαη Γ αληίζηνηρα. 

 

 

 

22..44  ΣΣΗΗΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  

Οη αξρέο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηα ηηκνιφγηα ησλ ΔΠΑ νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2364/95 θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη ζηελ 

Άδεηα Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ΔΠΑ: 

1. Τπνρξενχληαη λα θαζνξίδνπλ ηηκνιφγηα αλαθνηλψζηκα θαη δηαθαλή, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ηηκέο αληαγσληζηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. 

2. Διέγρνληαη γηα θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ σο 

κνλνπσιηαθνί πξνκεζεπηέο αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο αδείαο ηνπο. 

3. Τπνρξενχληαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ φζνλ 

αθνξά ζηνπο φξνπο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν δηαλνκήο θαη ζηνπο φξνπο παξνρήο 

θπζηθνχ αεξίνπ. Παξέρεηαη, σζηφζν, ε δπλαηφηεηα ζπκθσλίαο εηδηθψλ φξσλ 

ζχλδεζεο θαη παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξίπησζε θαηαλαισηψλ κε εηήζηα 

θαηαλάισζε κεγαιχηεξεο ηεο 0,1 GWh (πεξίπνπ 9.000.000 Nm3). 
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Όζνλ αθνξά ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, έρεη αθνινπζεζεί κηα πνιηηηθή πνπ 

πξνζβιέπεη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε γξήγνξε 

δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ αγνξά. Έηζη έρνπλ δηακνξθσζεί νη θάησζη 5 

θαηεγνξίεο: 

 Σ1: Δηήζηα θαηαλάισζε απφ 0-650 Νm3. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηνπο 

απινχο θαηαλαισηέο, ζπλήζσο λνηθνθπξηά, θαη αθνξά «καγείξεκα θαη δεζηφ 

λεξφ». Σν πάγην ηέινο δηακνξθψλεηαη ζηα 18,8 € εηεζίσο θαη ην ηέινο ζχλδεζεο 

ζηα 1.252,4 € πξν έθπησζεο. 

 Σ2: Δηήζηα θαηαλάισζε απφ 650 Νm3- 3000 Νm3. Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη ηνπο θαηαλαισηέο «ζέξκαλζεο» θαη «άιινπ ηχπνπ ζέξκαλζε» 

θαζψο θαη 7% ησλ εηδηθψλ εκπνξηθψλ θαηαλαισηψλ. Σν πάγην ηέινο θηάλεη ηα 

37,54 € εηεζίσο θαη ην ηέινο ζχλδεζεο ηα 1.252,4 € πξν έθπησζεο. 

 Σ3α: Δηήζηα θαηαλάισζε απφ 3000 Νm3-9051 Νm3 θαη σξηαία θαηαλάισζε 

κηθξφηεξε ησλ 40 Νm3. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην 51% ησλ Δηδηθψλ 

εκπνξηθψλ θαηαλαισηψλ. Σν ηέινο ζχλδεζεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.777,5 € πξν 

έθπησζεο ελψ σο επηπιένλ θίλεηξν ν πειάηεο δελ επηβαξχλεηαη κε πάγην 

ηέινο. 

 Σ3β: Δηήζηα θαηαλάισζε απφ 3000 Νm3-9051 Νm3 θαη σξηαία θαηαλάισζε 

κεγαιχηεξε ησλ 40 Νm3. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ην 42% ησλ Δηδηθψλ 

εκπνξηθψλ θαηαλαισηψλ, φπσο επίζεο θαη φινπο ηνπο κεγάινπο αζηηθνχο 

θαηαλαισηέο φπσο θνιπκβεηήξηα, λνζνθνκεία θηι.. Σν ηέινο ζχλδεζεο είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 4.527 € πξν έθπησζεο, ελψ φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία 

σο επηπιένλ θίλεηξν ν πειάηεο δελ επηβαξχλεηαη κε πάγην ηέινο.  

 Β: ε μερσξηζηή θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φινη νη βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο 

νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πνιχ απμεκέλεο θαηαλαιψζεηο θαη ηηκνινγνχληαη 

δηαθνξεηηθά. Καη πάιη δελ ππάξρεη πάγην ηέινο, ελψ δελ ππάξρεη θαη ηέινο 

ζχλδεζεο δηφηη νη ελ ιφγσ πειάηεο βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ην 

δίθηπν. Δπηπξφζζεηα, παξέρεηαη σο θίλεηξν έθπησζε 7% ζηε ρξέσζε ηα ηξία 

πξψηα έηε. 

22..55  ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΚΚΑΑ  ΔΔΟΟΓΓΑΑ  

Αθνχ ππνινγίζηεθαλ νη θαηαλνκέο δήηεζεο, ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη έζνδα 

απφ ηηο πσιήζεηο θάζε θαηεγνξίαο, θαζψο θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ πψιεζε 

θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ηηκέο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ mark-up γηα ηηο 
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δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Σν χςνο ηνπ mark-up πξνθχπηεη απφ πνηνηηθή 

ζχγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο λέαο ΔΠΑ θαη ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο 

ε νπνία φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη ε πην «ζπγγελήο» απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο ΔΠΑ 

κε ηελ ππφ εμέηαζε ΔΠΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ρξέσζεο σο 

ην κέζν ζηαζκηθφ άζξνηζκα ησλ ηηκψλ επί ησλ πνζνηήησλ δηαηξνχκελν κε ην ζχλνιν 

ηεο δήηεζεο. Απηή ηέζεθε ίζε κε [Κφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ * ( 1 + Πεξηζψξην θέξδνπο 

ΔΠΑ )]. εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ εκπεηξία ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο πξνθχπηεη έλα κεηθηφ 

πεξηζψξην θέξδνπο, φπσο απηφ νξίζηεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

30%. Παξάιιεια, γηα λα ππνινγηζηνχλ νη δηάθνξεο ηηκνινγήζεηο, ππνινγίζηεθαλ 

φιεο νη ηηκνινγήζεηο σο ζπλάξηεζε ηεο Σ1 κε βάζε ηηο απνθιίζεηο ηνπο ζηελ 

εκπεηξία ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο. Έηζη, ε Σ2 = 75.69% * Σ1, ε Σ3α = 79.2% * Σ1 θαη 

νχησ θαζεμήο. Καηά ηα ιεγφκελα, ππνινγίζηεθε πξψηα ε Σ1 κε βάζε ην markup, ην 

νπνίν ηέζεθε γηα ηε κέζε ηηκή ρξέσζεο θαη απηφκαηα ππνινγίζηεθαλ θαη νη 

ππφινηπεο ρξεψζεηο. εκεηψλεηαη φηη ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ, εθφζνλ είλαη 

markup πάλσ ζην θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν είλαη ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο, είλαη 

θαη απηά ζε νλνκαζηηθέο ηηκέο θαη δε ρξεηάδνληαη κεηαηξνπή.  

Σν πξψην πνπ ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί είλαη ε θαηαλνκή ησλ πειαηψλ αλά 

θαηεγνξία ηηκνινγίνπ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 10. 

 
Πίλαθαο 10: Καηαλνκή Πειαηώλ Αλά Σηκνιόγην  

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία δήηεζεο Καηαλνκή Πειαηψλ  

Σ1 Σ2 Σ3α Σ3β Β χλνιν 

Κεληξηθή Θέξκαλζε 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

Άιινπ ηχπνπ ζέξκαλζε 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

Μαγείξεκα θαη δεζηφ λεξφ 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Μεγάινη αζηηθνί θαηαλαισηέο 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Δηδηθνί Δκπνξηθνί θαηαλαισηέο 0% 7% 51% 42% 0% 100% 

Ηζνδχλακν Θεξκ  Δκπνξηθνχ Σνκέα 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

Βηνκεραληθφ δπλακηθφ 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
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Φπζηθά, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πέξα απφ ηα έζνδα απφ 

πσιήζεηο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη ηα έζνδα απφ ηέιε ζχλδεζεο θαη πάγηα ηέιε. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ην αληίηηκν γηα ηα ηέιε 

ζχλδεζεο θαη πάγηα ηέιε φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.  

 

Πίλαθαο 11: Σέιε ύλδεζεο & Πάγηα Σέιε 
Σέιε χλδεζεο  Καηεγνξία δήηεζεο 

Σ1 Σ2 Σ3α Σ3β Β 

1252.41 1252.41 1777.54 4527 0 

Πνζνζηφ κεηά έθπησζεο (3 πξψηα έηε) 32% 32% 56% 56% 0% 

Πάγηα ηέιε Καηεγνξία δήηεζεο 

Σ1 Σ2 Σ3α Σ3β Β 

18.77 37.54 0 0 0 

Έθπησζε ζηε ρξέσζε Βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ (3 πξψηα έηε) 7% 

 

 Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέιε ζχλδεζεο θαη πάγηα ηέιε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 12. 

Πίλαθαο 12:Έζνδα  Σέιε ύλδεζεο & Πάγηα Σέιε ζε €  

Έηνο 
πλνιηθά έζνδα απφ 

πάγηα ηέιε 

πλνιηθά Έζνδα 
απφ ηέιε 
ζχλδεζεο 

2 0 0 
3 38,741 1,308,518 
4 48,781 363,270 
5 62,309 466,407 
6 79,680 1,506,998 
7 101,984 1,930,194 
8 130,623 2,477,560 
9 166,893 2,626,566 

10 213,837 3,227,418 
11 274,231 4,128,122 
12 351,781 5,288,212 
13 451,360 6,780,558 
14 578,063 8,619,985 
15 704,840 8,622,519 
16 803,575 6,715,222 
17 880,470 5,229,819 
18 940,356 4,072,987 
19 986,995 3,172,045 
20 1,023,317 2,470,391 
21 1,051,605 1,923,942 
22 1,073,636 1,498,368 
23 1,090,793 1,166,930 
24 1,104,156 908,806 
25 1,114,562 707,779 
26 1,122,667 551,219 
27 1,128,979 429,289 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ αιιά θαη ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ απφ 

πσιήζεηο, πνπ είλαη ην δεηνχκελν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 13. Σα έζνδα είλαη ζεηηθά απφ ηνλ πξψην ρξφλν γηαηί ζηελ βηνκεραληθή 

πεξηνρή ησλ Οηλνθχησλ ππάξρνπλ βηνκεραλίεο πνπ ήδε θαηαλαιψλνπλ θπζηθφ 

αέξην.  

Πίλαθαο 13:Πσιήζεηο Αλά Σηκνιόγην ζε Nm3 θαη αλακελόκελα έζνδα ζε € 

Έηνο 
Πωιήζεηο 

Σ1 
Πωιήζεηο 

Σ2 
Πωιήζεηο 

Σ3α 
Πωιήζεηο 

Σ3β 
Πωιήζεηο Β 

ύλνιν 
(Nm

3
) 

ΔΟΓΑ από 
πωιήζεηο ζε 

€ 

2 0 0 0 0 43,144,866 43,144,866 9.911.670 € 

3 633,400 213,915 1,701,895 2,474,287 56,262,002 61,285,500 12.882.959 € 

4 503,986 273,727 2,177,153 3,153,671 71,996,756 78,105,292 16.880.529 € 

5 643,740 350,526 2,787,396 4,019,917 84,141,676 91,943,255 20.401.377 € 

6 823,188 449,138 3,570,964 4,749,573 85,499,506 95,092,370 23.084.647 € 

7 1,053,603 575,759 4,577,085 5,276,124 85,999,024 97,481,596 24.304.032 € 

8 1,349,463 738,343 5,868,970 5,879,302 86,182,787 100,018,865 25.551.351 € 

9 1,729,354 852,980 6,842,020 6,049,028 86,250,389 101,723,770 26.632.642 € 

10 2,217,144 975,568 7,912,144 6,097,339 86,275,259 103,477,455 27.788.500 € 

11 2,843,478 1,130,287 9,266,632 6,131,194 86,284,408 105,655,999 29.130.153 € 

12 3,647,708 1,326,857 10,990,580 6,155,490 86,287,773 108,408,409 30.692.376 € 

13 4,680,359 1,577,629 13,192,297 6,173,276 86,289,011 111,912,573 32.568.998 € 

14 5,994,263 1,895,460 15,984,639 6,186,504 86,289,467 116,350,333 34.815.617 € 

15 7,308,944 2,213,045 18,775,470 6,196,465 86,289,634 120,783,557 36.635.982 € 

16 8,332,819 2,460,380 20,948,971 6,204,034 86,289,696 124,235,899 39.117.797 € 

17 9,130,213 2,653,005 22,641,695 6,209,826 86,289,719 126,924,458 40.901.043 € 

18 9,751,224 2,803,021 23,959,990 6,214,280 86,289,727 129,018,243 42.512.050 € 

19 10,234,868 2,919,854 24,986,679 6,217,718 86,289,730 130,648,851 42.933.768 € 

20 10,611,531 3,010,844 25,786,266 6,220,379 86,289,731 131,918,750 45.297.810 € 

21 10,904,876 3,081,707 26,408,984 6,222,441 86,289,732 132,907,740 46.563.568 € 

22 11,133,333 3,136,895 26,893,958 6,224,042 86,289,732 133,677,960 47.773.637 € 

23 11,311,256 3,179,875 27,271,656 6,225,287 86,289,732 134,277,805 48.944.335 € 

24 11,449,822 3,213,348 27,565,807 6,226,254 86,289,732 134,744,964 50.088.694 € 

25 11,557,738 3,239,417 27,794,893 6,227,007 86,289,732 135,108,786 51.174.868 € 

26 11,641,782 3,259,720 27,973,304 6,227,592 86,289,732 135,392,131 52.251.412 € 

27 11,707,236 3,275,532 28,112,252 6,228,048 86,289,732 135,612,800 51.691.564 € 
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Γηάγξακκα 5:Πξόβιεςε Πσιήζεσλ 

Πρόβλεψη  πςλήζεων
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22..66  ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΚΚΑΑ  ΔΔΞΞΟΟΓΓΑΑ  

Αθνχ ππνινγίζηεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ην επφκελν βήκα είλαη λα 

ππνινγηζηνχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηεο θαηλνχξηαο εηαηξείαο 

έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ηελ ΔΠΑ Θεζζαιίαο ε 

νπνία παξνπζηάδεη αληίζηνηρε θνζηνινγηθή βάζε θαη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο δήηεζεο. 

Σν χςνο ηνπο ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θηάλεη ηα 2.400.000 € αλά έηνο γηα φια ηα έηε 

ιεηηνπξγίαο, εθηφο ησλ δχν πξψησλ, φπνπ είλαη ιηγφηεξν θαη πξνζεγγίδεηαη ζε 

1.200.000 € (50% x 2.400.000 €) θαηά ην πξψην θαη 1.800.000 € (75% x 2.400.000 

€) θαηά ην δεχηεξν έηνο. Με βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ππνινίπσλ ΔΠΑ, παξαζέηνπκε 

ελδεηθηηθά ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε επηκέξνπο θφζηε.  

Πίλαθαο 14:Δηήζηα Λεηηνπξγηθά Έμνδα (Αλά Καηεγνξία) 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΞΟΓΩΝ ΚΟΣΟ  
ΔΝΟΗΚΗΑ €56.000 

ΣΡΔΥΟΝΣΑ ΔΞΟΓΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ (ΟΣΔ, ΓΔΖ, θιπ) €90.000 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ €4.000 

ΟΥΖΜΑΣΑ (leasing, ηξέρνληα έμνδα, ζπληήξεζε θιπ) €89.000 

ΜΗΘΟΗ €724.000 

ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΟΗΚΖΖ €595.000 

ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ €120.000 

ΚΟΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ €243.000 

ΚΟΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CALL CENTRE  €28.000 

ΑΦΑΛΔΗΔ €47.000 

ΝΟΜΗΚΑ/ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ €140.000 

ΓΗΑΦΖΜΗΖ €90.000 

ΔΞΟΓΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ €74.000 

ΔΞΟΓΑ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ €12.000 

ΚΟΣΖ ΤΝΓΔΔΩΝ(ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΔΓΑ) €99.000 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ €2.400.000 

 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα δελ είλαη ζηαζεξά 

(2.400.000 €) ζηνλ νξίδνληα ησλ 27 εηψλ, αιιά πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ ε επίδξαζε 

ηνπ πιεζσξηζκνχ. Σα νλνκαζηηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα θάζε ρξφλνπ πξνθχπηνπλ αθνχ 

επηβιεζεί ε επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. εκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη γηα πην 

ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε αλαπξνζαξκνγή ζε νλνκαζηηθά 

κεγέζε γίλεηαη κε ζηαζκά κεγαιχηεξα ηνπ πιεζσξηζκνχ. Οη κηζζνί ιφγσ ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ δηεθδηθήζεσλ ζπλήζσο απμάλνληαη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ ηηκάξηζκν. Ζ δηαθνξά απηή εθηηκήζεθε, κε ζχκθσλε 

γλψκε ησλ ζηειερψλ ηεο ΓΔΠΑ αιιά θαη ηελ πξνυπάξρνπζα εκπεηξία ζε κηα 

πνζνζηηαία κνλάδα. Ωο εθ ηνχηνπ, θαζφηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ αθνξά κηζζνχο θαη ακνηβέο δηνίθεζεο & δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (≈60%), ηα 
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πξαγκαηηθά ζηαζκά αλαπξνζαξκνγήο ππνινγίζηεθαλ σο ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ηεο 

πξαγκαηηθήο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ κε ζηάζκηζε 0,4 θαη ηεο εθηηκψκελεο 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ (ξπζκφο πιεζσξηζκνχ + 1 πνζνζηηαία κνλάδα) κε ζηάζκηζε 

0,6.  

 

  

22..77  ΚΚΟΟΣΣΖΖ  

ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη ηα θφζηε θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

θπζηθνχ αεξίνπ εληφο ησλ ηεζζάξσλ πφιεσλ θαη ζηηο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (ΒΗ.ΠΔ), 

θαζψο θαη ηα θφζηε ζχλδεζεο ησλ πειαηψλ κε ην δίθηπν θαη απηά ηεο εγθαηάζηαζεο 

κεηξεηψλ θαηαλάισζεο. Σαπηφρξνλα, ππνινγίδεηαη θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

κεηξεηηθψλ / ξπζκηζηηθψλ ζηαζκψλ ζηηο εηζφδνπο ηνπ δηθηχνπ (city gates). Οη 

κεηξηθνί/ξπζκηζηηθνί ζηαζκνί είλαη απαξαίηεηνη ψζηε λα κεηψλεηαη πεξαηηέξσ ε πίεζε 

ζην δίθηπν απφ ηα 19 bar ζηα 4 bar πνπ είλαη θαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ εληφο ησλ 

πφιεσλ. Δπεηδή νη επελδχζεηο ηεο ΔΠΑ δε γίλνληαη φιεο ην πξψην έηνο, αιιά 

δηαρξνληθά θαη παξάιιεια κε ηελ εκθάληζεο ηεο δήηεζεο, φπσο απηή έρεη 

πξνβιεθζεί, ηα θφζηε θαηαλέκνληαη ζηνλ νξίδνληα 26 εηψλ, φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο.  

Σα θφζηε εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ κεηξεηηθψλ / ξπζκηζηηθψλ 

ζηαζκψλ είλαη αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο δήηεζεο, αιιά αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή 

δήηεζε θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ρξεηάδνληαη 

αγσγνί δηαθφξσλ εηδψλ. Απηνί είλαη:  

 Φ160 κήθνπο 5410 κέηξσλ κε θφζηνο 78€ αλά κέηξν 

 Φ125 κήθνπο 42520 κέηξσλ κε θφζηνο 67 € αλά κέηξν 

Οη αγσγνί απηνί ηνπνζεηνχληαη ην πξψην έηνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξνρήο 

αεξίνπ. Δπίζεο, γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ θάιπςε φιεο ηεο επηθάλεηαο 

φπνπ θαηαλέκεηαη ε δήηεζε, ρξεηάδνληαη αγσγνί ηχπνπ  

 Φ63 κήθνπο 1.515.324 κέηξσλ κε θφζηνο 60 € αλά κέηξν 

 Φ4 κήθνπο 9000 κέηξσλ κε θφζηνο 110 € αλά κέηξν 

 Φ6 κήθνπο 9000 κέηξσλ κε θφζηνο 120 € αλά κέηξν 

 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηθηχνπ απνηειείηαη απφ αγσγνχο Φ 63. Ο ξπζκφο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη αλάινγνο ηεο αχμεζεο θαηαλάισζεο γηα θεληξηθή ζέξκαλζε 
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(πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αζηηθήο θαηαλάισζεο). Ο 

πνιιαπιαζηαζηήο απνηειεί εθηίκεζε ηεο ΓΔΠΑ. Σέινο, νη αγσγνί Φ4‟‟ θαη Φ6‟‟ 

ζπλνδεχνπλ ηελ θαηαζθεπή κεηξεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ζηαζκψλ θαη ρξεηάδνληαη 

1500 κέηξα θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο αγσγψλ γηα θάζε κεηξεηηθφ / ξπζκηζηηθφ 

ζηαζκφ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ξπζκηζηηθνχο / κεηξεηηθνχο ζηαζκνχο, ζην δίθηπν 

απαηηνχληαη ζπλνιηθά 6 ζηαζκνί. Οη ζηαζκνί θαηαλέκνληαη σο εμήο : Σν πξψην έηνο 

έλαο ζηαζκφο ζηελ Λακία, δχν ζηελ Λεηβαδηά, έλαο ζηε Θήβα θαη δχν ζηελ Υαιθίδα 

εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο κεηά απφ 15 έηε. Σν θφζηνο ελφο ζηαζκνχ είλαη 80.000 € ζε 

ζεκεξηλέο ηηκέο. 

Αληίζεηα κε ηνπο αγσγνχο, ηα θφζηε ζχλδεζεο δηαθέξνπλ αλά θαηεγνξία 

πειάηε. Γηα παξάδεηγκα, ελψ γηα ηνπο βηνκεραληθνχο πειάηεο ην θφζηνο ζχλδεζεο 

είλαη 5.000 €, γηα ηνπο πειάηεο ηνπ αζηηθνχ ηνκέα είλαη 1.100 €. Σαπηφρξνλα, 

ππάξρνπλ πεξαηηέξσ δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ησλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ 

αλαινγνχλ ζε θάζε ζχλδεζε κε ηνλ θνξκφ ηνπ δηθηχνπ. Έηζη, γηα ηελ θεληξηθή 

ζέξκαλζε αλαινγνχλ 6 λνηθνθπξηά αλά κηα ζχλδεζε, γηα ηελ άιινπ ηχπνπ ζέξκαλζε 

αλαινγνχλ 4 πειάηεο αλά ζχλδεζε, ελψ γηα φιεο ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πειαηψλ 

(εκπνξηθνχο θαηαλαισηέο, καγείξεκα & δεζηφ λεξφ θαη βηνκεραλία) αλαινγεί κηα 

ζχλδεζε αλά πειάηε.  

Ζ θαηαλνκή ησλ θνζηψλ θαίλεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 

Γηάγξακκα 6: Καηαλνκή Κόζηνπο Δπέλδπζεο 
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Δίλαη ζαθέο φηη ζην πξψην έηνο, φπνπ δε γίλεηαη παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ 

(εθηφο απφ ηνπο ήδε ζπλδεδεκέλνπο βηνκεραληθνχο πειάηεο), δελ ππάξρνπλ θφζηε 

γηα ζπλδέζεηο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ηα θφζηε επέλδπζεο είλαη πςειά γηα ηα πξψηα έηε 

κε θζίλνληα ξπζκφ. Σν πξψην έηνο ε θαηαζθεπή ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ 5 

κεηξεηηθψλ/ξπζκηζηηθψλ ζηαζκψλ κνλνπσιεί ηα θφζηε. Σα επφκελα έηε 

πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξε δηείζδπζε ζηνπο εκπνξηθνχο θαη βηνκεραληθνχο πειάηεο 

ελψ ζηε ζπλέρεηα ε δηείζδπζε επηβξαδχλεηαη ιφγσ ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο θαηαλνκήο. Ζ κεγάιε άλνδνο ζηα θφζηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά 

ηελ απμεκέλε ζσξεπκέλε δηείζδπζε ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δήηεζεο 

(Ννηθνθπξηά-Κεληξηθή Θέξκαλζε, Ννηθνθπξηά-Μαγείξεκα & Εεζηφ Νεξφ, Ννηθνθπξηά-

Απηφλνκε Θέξκαλζε), ελψ φπσο είλαη θπζηθφ ζηα ηειεπηαία έηε, φηαλ ηα 

πξνζδνθψκελα κεξίδηα αγνξάο ζα έρνπλ ζρεδφλ θαηαθηεζεί, δε ζα ππάξρεη νχηε 

ηδηαίηεξε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ θαη επνκέλσο θφζηε λέσλ ζπλδέζεσλ. Απφ ηα 

αλσηέξσ δηαθαίλεηαη φηη φηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ην θχξην βάξνο ησλ θνζηψλ ηεο 

επέλδπζεο, θαηά ηα θαηλφκελα νη επηρνξεγήζεηο ζα έρνπλ ζηακαηήζεη (δίλνληαη έσο 

ην έηνο 11) θαη ηα θφζηε ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα, ή 

επαλεπέλδπζε αδέζκεπησλ ηακηαθψλ ξνψλ.  

Δίλαη ζαθέο φηη κε ζσζηφηεξν project management, θάπνηα απφ ηα θφζηε 

θαηά ζηε κέζε ηνπ νξίδνληα αλαθνξάο (φπνπ ην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφ) κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ λσξίηεξα. Κάηη ηέηνην, αθελφο ζα νδεγνχζε ζε πην 

νκαινπνηεκέλε θαηαλνκή πφξσλ θαη ζε εμνηθνλνκήζεηο θαη  αθεηέξνπ ζα έθεξλε 

πεξηζζφηεξεο εθξνέο ζηελ πεξίνδν επηρνξήγεζεο πνπ ππνζέηνπκε φηη ζα είλαη απηή 

ηνπ ΚΠ IV (2007-2012), κε ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηα θεθάιαηα ηνπ 

επελδπηή.  

Απηή ε αλνξζφδνμε θαηαλνκή ησλ θνζηψλ, απ‟ ηελ κηα πιεπξά είλαη 

αζχκθνξε ιφγσ κε θαηάιιειεο / απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Απφ ηελ άιιε, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη αληηζηνίρεζε ησλ εηζξνψλ κε ηηο εθξνέο, ψζηε λα 

πεξηνξίδνληαη νη αλάγθεο γηα ίδηα ή μέλα θεθάιαηα. Δπνκέλσο, ε θαηαλνκή πνπ 

εμεηάζηεθε ηθαλνπνηεί αξθεηά θαιά ην δεχηεξν θξηηήξην, εθφζνλ θαηαλέκεηαη ζε 

ζρεηηθή αλαινγία κε ηε δήηεζε, ελψ δελ ηθαλνπνηεί ηθαλνπνηεηηθά ην πξψην, εθφζνλ 

δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο θνξπθέο θαη θνηιάδεο (peaks and valleys) ζηελ θαηαλνκή. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε ΓΔΠΑ έρεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαθηλήζεη ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

αγσγνχ. Αληίζεηα, ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ζε ζπλδέζεηο δελ κπνξνχλ παξά λα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο λένο πειάηεο απνθαζίζεη λα αξρίζεη ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Καζίζηαηαη θπζηθά θαηαλνεηφ φηη ε κεηαθίλεζε ησλ 

θνζηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλν πξνο ηα πξψηα ζηάδηα ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα. Δίλαη 

θπζηθφ λα κελ έρεη λφεκα λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζπλδέζεηο εθφζνλ δελ έρεη 

πξνεγνπκέλσο θαηαζθεπαζηεί ην βαζηθφ δίθηπν δηαλνκήο. Έηζη, θάζε απφθιηζε απφ 

ην βαζηθφ ζελάξην, ην νπνίν «αθνινπζεί» θαηά θάπνην ηξφπν ηε δήηεζε ζα γίλεηαη 

πξνο ηα κπξνο. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη κεηαθηλψληαο θφζηε πξνο ηα πξψηα έηε, 

αληηκεησπίδνπκε δχν αληηθαηηθέο ζπλέπεηεο. Απ‟ ηε κία, κεηαθέξνπκε πεξηζζφηεξεο 

ηακηαθέο αλάγθεο ζηα πξψηα έηε, φπνπ ππάξρνπλ επηρνξεγήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ 

απμάλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

εηζθνξά ηδίσλ θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε φκσο, νη ηακηαθέο απηέο εθξνέο 

πξνεμνθινχληαη κε ρακειφηεξν ζπληειεζηή πξνεμφθιεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ 

επηβαξχλνπλ πεξηζζφηεξν ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Δπηπιένλ, απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο λα κελ επαιεζεπηεί ε πξφβιεςε πνπ αθνξά ζηε δήηεζε θαη λα 

επηβαξπλζνχλ ιηγφηεξεο κειινληηθέο ηακηαθέο εηζξνέο κε ηελ απφζβεζε ηεο 

επέλδπζεο.   

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ ξίζθνπ δελ απνηειεί ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. Κάηη ηέηνην εκπίπηεη ζηνλ επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο ΓΔΠΑ. Έηζη 

ινηπφλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θπξίαξρν ζελάξην απηφ πνπ αθνινπζεί ηε δήηεζε θαη 

πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πξνεγνχκελα. Καζφηη φκσο ην δήηεκα θξίλεηαη σο νπζηψδεο 

γηα ηε δηαρείξηζε έξγνπ, ζα κειεηεζνχλ δχν αθφκε ζελάξηα, γηα λα θαηαζηεί ζαθήο ε 

θαηεχζπλζε πνπ κπνξεί λα πάξνπλ νη ρεηξηζκνί ηεο ΓΔΠΑ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ 

ζηξαηεγηθέο πξννπηηθέο.  

Γηα ην ιφγν απηφ, θξίζεθε ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ε επίπησζε πνπ ζα έρεη ε 

κεηαθνξά ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ θφζηνπο ζηα πξψηα έηε φπνπ θαη ππάξρνπλ ξνέο 

απφ επηρνξεγήζεηο (ζελάξην 2). Έηζη, πξνζδηνξίζηεθε ε θαηαλνκή πνπ επηζπκείηαη 

λα έρνπλ ηα ζπλνιηθά θφζηε. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζελαξίνπ απηνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

αληίζηξνθε ηεο ζπλάξηεζεο θαηαλνκήο δήηεζεο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, ε νπνία έρεη 

ραξαθηεξηζηηθή νκαιφηεηα θαη έρεη ππνινγηζηεί κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο 

βηνινγηθνχ θχθινπ δσήο ηνπ Richards. Φπζηθά, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ηα 

πεξηζζφηεξα θφζηε δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ. Έηζη, νη δεηνχκελεο κεηαβιεηέο 

αθνξνχλ ζηελ θαηαλνκή ησλ θνζηψλ ηνπ αγσγνχ ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηεο κειέηεο. 

Σέινο σο πεξηνξηζκνχο ζέηνπκε νη άγλσζηεο κεηαβιεηέο λα είλαη κε αξλεηηθέο θαη ηα 
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ζπλνιηθά θφζηε θάζε έηνπο λα ηζνχληαη κε ηα θφζηε φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ 

θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Έλαο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο ζέηεη ηε δηαθνξά ησλ 

ζσξεπκέλσλ ζπλνιηθψλ θνζηψλ ηνπ ζελαξίνπ 1 απφ ην ζελάξην 2 κε αξλεηηθή. Ο 

ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο εμαζθαιίδεη φηη ε θαηαζθεπή πξνεγείηαη ηεο δήηεζεο θαη φηη 

ζε θαλέλα ρξνληθφ ζεκείν δε ζα ππάξρεη θίλδπλνο πζηέξεζεο θαη απψιεηαο πειαηψλ. 

Σν γξάθεκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεη ηε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ζελαξίνπ 1. 

 

Γηάγξακκα 7: Καηαλνκή Κόζηνπο Δπέλδπζεο (Σελάξην 2) 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην γξάθεκα, ηα πξψηα έηε επηβαξχλνληαη ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν απφ ηα ηειεπηαία. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζελαξίνπ απηνχ ζα 

αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζην αληίζηνηρν ηκήκα (Κεθ. 2.13.2. - Δμέηαζε Δλαιιαθηηθψλ 

ελαξίσλ). 

 Δπεηδή, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ην θφζηνο απφ ηελ πξνεμφθιεζε 

θνζηψλ ππεξηεξεί ηνπ νθέινπο απφ ηελ αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ, θξίζεθε 

ζθφπηκν λα αλαδεηεζεί ν ηέιεηνο ζπλδπαζκφο πνπ ζηαζκίδεη ηνπο δπν απηνχο 

παξάγνληεο θαη δίδεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα (ζελάξην 3). ην ζελάξην απηφ 

ππνινγίδνληαη νη αλακελφκελεο ηακηαθέο εθξνέο γηα θφζηε επέλδπζεο κε κηα βαζηθή 

ππφζεζε: Σα πξψηα δέθα έηε ππάξρνπλ επηρνξεγήζεηο θαη απηέο είλαη ηεο ηάμεσο 

ηνπ 20%, ην νπνίν απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηνπ εθηθηνχ πνζνζηνχ 

απνξξφθεζεο επηρνξεγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηε ΓΔΠΑ. Με βάζε ηα αλσηέξσ 

ππνινγίδεηαη σο ζπλάξηεζε ε παξνχζα αμία ησλ εθξνψλ. Ωο πεξηνξηζκνί ηίζεληαη: ε 
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κε αξλεηηθφηεηά ησλ κεηαβιεηψλ θαη ν πεξηνξηζκφο γηα ηε ζσξεπηηθή θαηαλνκή ησλ 

θνζηψλ φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ζελάξην. Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνινγίδεηαη ε 

θαηαλνκή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

Γηάγξακκα 8: Καηαλνκή Κόζηνπο Δπέλδπζεο (Σελάξην 3) 

 

Όπσο δηαθξίλεηαη ζην γξάθεκα, ε θαηαλνκή επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηα πξψηα έηε, 

αιιά ζηα ηειεπηαία έηε δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην ζελάξην 1 θαη 

ηελ αθνινπζήζα δήηεζε.  

  

 

 

22..88  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΟΟΣΣΖΖΖΖ  

Αθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα θφζηε ηεο επέλδπζεο, ην επφκελν ζηάδην είλαη λα 

εθηηκεζνχλ νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο. Απηέο απνηεινχληαη απφ ηηο 

επηρνξεγήζεηο, ηα δάλεηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. ην θπξίαξρν ζελάξην, ε εηαηξεία 

επηδνηείηαη γηα ηα 11 πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ζπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο 

(9.686.201 €) θζάλνπλ ζην 5,38% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηεο νλνκαζηηθήο επέλδπζεο 

(180.089.543 €).  

Αθαηξψληαο ηηο επηρνξεγήζεηο απφ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο, πξνθχπηνπλ νη 

ηακεηαθέο αλάγθεο γηα θάζε έηνο, δειαδή νη επελδπηηθέο αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ απφ κεηνρηθφ θεθάιαην (ίδηα θεθάιαηα), δαλεηζκφ ή επαλεπέλδπζε 

δηαζεζίκσλ. Αγνξέο παγίσλ πέξα ηεο επέλδπζεο δελ πθίζηαληαη, θαζψο ππνζέηνπκε 
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φηη ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί leasing γηα ηε ρξήζε απηνθηλήησλ θαη ελνίθην αληί γηα 

αγνξά θηηξίσλ (θεθ. 2.6). Οη αληίζηνηρεο δαπάλεο έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο. ηηο ηακηαθέο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο, πξνζηίζεληαη 

επηπξφζζεηεο αλάγθεο γηα δηαζέζηκα, ελψ αθαηξνχληαη ηα θεθάιαηα πνπ 

επαλεπελδχνληαη ζην έξγν γηα λα θαζνξηζηνχλ ηειηθψο νη αλάγθεο απφ δάλεηα θαη 

ίδηα  θεθάιαηα.  

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο εηαηξείαο 

νξίζηεθε ζε 50% απφ δάλεηα 50% απφ ίδηα θεθάιαηα, ζχκθσλα κε εηζήγεζε ηεο 

ΓΔΠΑ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ηακεηαθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη θαηά ην ήκηζπ απφ δάλεηα θαη 

θαηά ην ήκηζπ απφ Ίδηα θεθάιαηα. Φπζηθά ζηελ παξακεηξηθή αλάιπζε, ην ελ ιφγσ 

πνζνζηφ δχλαηαη λα αιιάμεη. 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο θαη νη 

δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην θπξίαξρν ζελάξην. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ 

ηεο ππφζεζεο ηνπ 50% πνζνζηνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο, ε γξακκή κε ην 

ζαιαζζί ρξψκα απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή θαη ησλ δαλείσλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.   

 

Γηάγξακκα 9: Δμέιημε Απνπιεξσκήο Γαλείσλ 
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Απφ ηα αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ηα δάλεηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα αθνινπζνχλ κηα 

θαηαλνκή αληίζηνηρε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Καηά ηα πξψηα έηε ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο επηρνξεγήζεηο, ελψ χζηεξα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί ε επαλεπέλδπζε δηαζεζίκσλ. Έηζη θαηά ηα ηειεπηαία 
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έηε, ε επέλδπζε ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ επαλεπέλδπζε δηαζεζίκσλ, ην 

νπνίν θαη είλαη φρη κφλν απφιπηα πγηέο, αιιά θαη επηζπκεηφ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηηο επηπξφζζεηεο αλάγθεο δηαζεζίκσλ θαη ηα θεθάιαηα πξνο 

επαλεπέλδπζε, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ παξνπζηάδεηαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία ην πξνεγνχκελν έηνο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηξέρνπζεο 

δεκίεο ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηα δηαζέζηκα (απφ ίδηα θεθάιαηα θαη δάλεηα) θαη 

επνκέλσο ηα ελ ιφγσ πνζά πξνζηίζεληαη ζηηο αλάγθεο γηα θεθάιαηα. Απηφ ζπκβαίλεη 

ζηα πξψηα δχν έηε δηφηη δελ ππάξρνπλ επαξθή έζνδα απφ δηαλνκή αεξίνπ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο ηακηαθέο αλάγθεο. ηα ππφινηπα έηε, ε εηαηξεία απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

παξάγεη αδέζκεπηεο ηακηαθέο ξνέο, νη νπνίεο θαη επαλεπελδχνληαη γηα λα θαιχςνπλ 

ηηο θεθαιαηαθέο ηεο αλάγθεο. Ο ιφγνο είλαη λα κελ θαηαθεχγεη ζε άζθνπε αχμεζε 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ή δαλεηζκφ φηαλ ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηεο επαξθεί γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη λέεο επελδχζεηο. Όπσο θαίλεηαη κάιηζηα (Γηάγξακκα 9), απφ ην έηνο 

18 θαη έπεηηα κε ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ ε λέα εηαηξεία θαιχπηεη πιήξσο 

ηηο αλάγθεο ηεο θαη δε ρξεηάδεηαη επηπιένλ δαλεηζκφο ή  εηζθνξά λένπ θεθαιαίνπ απφ 

πιεπξάο επελδπηή.  

Όζνλ αθνξά ηα δάλεηα απηά ππνζέζακε φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ κε ηνπο εμήο φξνπο: Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη 20 

ρξφληα  απφ ηα νπνία, ηα πξψηα 10 ρξφληα ε εηαηξεία ιακβάλεη πεξίνδν ράξηηνο γηα 

ην θεθάιαην θαη πιεξψλεη κφλν ηφθνπο, ελψ ε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ γίλεηαη ζηα 

επφκελα 10 ζε εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο. Τπνγξάθνληαη ηξηεηείο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο 

κεηαμχ ησλ κεξψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ δηαδνρηθέο εηήζηεο εθηακηεχζεηο πνζψλ. 

ην ηέινο ηεο θάζε ηξηεηίαο, ππνγξάθεηαη λέα δαλεηαθή ζχκβαζε ίζεο δηάξθεηαο γηα 

ηα επφκελα έηε. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δαλείσλ ζην θπξίαξρν ζελάξην αλέξρεηαη ζε 

20.922.393€. Σν επηηφθην ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 5% γηα φια ηα έηε είλαη απνηέιεζκα 

εθηηκήζεσλ ηεο εηαηξείαο. ην ζπγθεθξηκέλν επηηφθην ηνπ δαλείνπ, πέξα απφ ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη πξνκήζεηεο εθηακίεπζεο θαη 

αδξάλεηαο ηνπ δαλείνπ.  

Αλαθέξνπκε ηέινο φηη έρνπλ επίζεο ππνινγηζζεί νη ηφθνη πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε 

έηνο θαζψο θαη ηα ζσξεπηηθά ρξενιχζηα ηα νπνία ζα ρξεηαζηνχλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα αλσηέξσ απεηθνλίδνληαη ζην θαησηέξσ γξάθεκα. 
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Γηάγξακκα 10: Δμέιημε Απνπιεξσκήο Γαλείσλ 
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Όπσο είλαη επλφεην, ηα ρξενιχζηα βαίλνπλ απμαλφκελα θαζψο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, φπσο ζπζζσξεχνληαη λέα δάλεηα. Δθφζνλ 

ππάξρεη θαη 10εηήο πεξίνδνο ράξηηνο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ, παξ‟ φηη 

ζηακαηάεη ε ιήςε μέλσλ θεθαιαίσλ κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, απηφ δελ επεξεάδεη 

ηελ πνξεία ησλ ρξενιπζίσλ ζην δηάζηεκα πνπ κειεηνχκε. Αληίζεηα, ε πνξεία ησλ 

ηφθσλ γίλεηαη θζίλνπζα κεηά απφ ην 17ν έηνο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί πάλησο 

είλαη φηη θαηά ην δηάζηεκα κεηά ην 12ν έηνο, ε επηβάξπλζε ζηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή.  

 

 

  

  

  

 

  

22..99  ΚΚΔΔΡΡΓΓΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΑΑ  

Πξψηα ππνινγίδεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο θαη χζηεξα ηα θέξδε πξν θφξσλ, 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ αλ απφ ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε αθαηξεζνχλ ηα 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά θφζηε. ηε ζπλέρεηα, αθνχ αθαηξεζνχλ νη απνζβέζεηο, νη 

ρξεσζηηθνί ηφθνη θαη πξνζηεζνχλ νη πηζησηηθνί ηφθνη, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη σο 

πνζνζηφ 3% επί ηνπ ηακείνπ ησλ δηαζεζίκσλ, πξνθχπηνπλ ηα θαζαξά θέξδε / δεκηέο 
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πξν θφξσλ. ην ηειεπηαίν βήκα αθαηξνχληαη νη αλαινγνχληεο θφξνη ησλ ρξήζεσλ κε 

θέξδε, κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 30% πξνθχπηνπλ ηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ. 

Δπίζεο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 5% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δίδεηαη ακνηβή 

ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο ηέινο ρξήζεο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ απφ ηελ εηαηξεία 

θαη αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά θέξδε ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα αδηαλέκεηα θέξδε. 

Τπνζέηνπκε φηη θαλέλα άιιν κέξηζκα δε δίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο, αθνχ ππνζέζακε 

φηη δελ ππάξρεη δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ηεο λέαο ΔΠΑ.  

Υξήζηκν είλαη λα αλαιπζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα ρξήζεο ζηα επηκέξνπο 

ζπζηαηηθά ζε φιε ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεηαη γξάθεκα 

πνπ απεηθνλίδεη ηηο δηάθνξέο ινγηζηηθέο θαηεγνξίεο θεξδψλ δηαρξνληθά. 

 

Γηάγξακκα 11: Δμέιημε Μεγεζώλ Κεξδνθνξίαο  
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Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ε λέα ΔΠΑ παξνπζηάδεη απφ ηνλ 1ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο 

λέαο εηαηξείαο θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ ε εηαηξεία εκθαλίδεη 

θέξδε. Σα θέξδε απμάλνληαη κέρξη ηνλ 14ν ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη κεηά παξνπζηάδεηαη 

κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπο, ιφγσ θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. Ζ 

κείσζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ησλ λέσλ πειαηψλ θάζε ρξφλνπ, ιφγσ ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο θαη ηνπ θζίλνληα ξπζκνχ δηείζδπζεο, άξα απφ ηε κείσζε 

ησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζχλδεζεο, ηα νπνία αθνξνχλ κφλν ηνπο λένπο πειάηεο 

θάζε ρξφλνπ.  
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22..1100  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΣΣΑΑΜΜΔΔΗΗΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ είλαη λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηακηαθέο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα θάζε ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θάζε 

εκεξνινγηαθφ έηνο. 

ην πξψην ηκήκα παξνπζηάδνληαη φιεο νη εηζξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Σν ζύλνιν ηωλ εζόδωλ ηφζν απφ ηελ πψιεζε θπζηθνχ αεξίνπ φζν θαη απφ ηα 

ηέιε ζχλδεζεο θαη ηα πάγηα.  

 Σνπο πηζηωηηθνύο ηόθνπο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία απφ ηελ επέλδπζε ηνπ 

ηακείνπ ηεο.  

 Σηο εηζξνέο θεθαιαίσλ απφ ηξεηο θπξίσο πεγέο: ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ επελδπηή, 

ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ε επηρείξεζε θαη ηηο επηρνξεγήζεηο.  

ην δεχηεξν ηκήκα παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο ηακεηαθέο εθξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.  

 Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο. 

 Σα έμνδα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ.  

 Ζ εμόθιεζε ηωλ δαλείωλ θαη ηόθνη πνπ ηνπο αλαινγνχλ. 

 Οη αλαινγνύληεο θόξνη γηα ηηο ρξήζεηο κε θέξδε. 

 Σν κέξηζκα πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  

 Ζ αύμεζε όιωλ ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ε κείωζε όιωλ ηωλ 

ζηνηρείωλ ηνπ παζεηηθνύ  

 Έηζη, παξαηίζεληαη νη εηζθνξέο ηνπ επελδπηή ζε Ίδηα Κεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε 

ησλ θνζηψλ ηεο επέλδπζεο. Δθφζνλ ζθνπφο καο είλαη λα ππνινγηζηεί ε απφδνζε 

ζηα επελδπκέλα θεθάιαηα ηνπ επελδπηή, δε ζπλππνινγίδνληαη εδψ νη ππφινηπεο 

κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ηα αλσηέξσ πξνζηίζεληαη φια ηα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ πεξίπησζή καο, απηά είλαη ηα έζνδα απφ πσιήζεηο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

πνπ φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ζπλίζηαληαη ζε έζνδα απφ πάγηα ηέιε θαη απφ 

ηέιε ζπλδέζεσλ. Δλ ζπλερεία, αθαηξνχληαη ηα έμνδα απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δλ πξνθεηκέλσ, απηά είλαη: ην θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ, ηα 
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ιεηηνπξγηθά έμνδα, ελψ αθαηξνχληαη θαη νη θφξνη, γηα λα ππνινγηζηεί ην κεηά θφξσλ 

απνηέιεζκα.  

Καζφηη, ε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αδέζκεπησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ είλαη αληηθαηηθή, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπο.  

1. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα απφ ηφθνπο (ρξεσζηηθνχο θαη πηζησηηθνχο) 

2. Σα κεξίζκαηα 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζήο καο, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπλππνινγηζηνχλ νη 

θαζαξνί ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα. Σα αλσηέξσ κεηψλνπλ ηηο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

γηα επαλεπέλδπζε. Απφ ην απνηέιεζκα, πνπ πξνθχπηεη, αθαηξνχληαη νη πξνζζήθεο 

παγίσλ, νη νπνίεο φκσο είλαη κεδεληθέο ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα. Απεηθφληζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ παξαηίζεηαη αθνινχζσο. 

 

Πίλαθαο 15: Σακεηαθέο Ρνέο θαηά ην έηνο 2 (πνζά ζε €) 

πλνιηθά έζνδα πωιήζεωλ 9,911,670   

Λνηπά Έζνδα (Σ&ΠΣ) 0  

Πηζηωηηθνί ηόθνη 61,980   

Δηζξνέο Η. Κεθαιαίωλ Δπελδπηή 5,702,778   

Δηζξνέο από Δπηρνξεγήζεηο 2,056,083   

Δηζξνέο από Γάλεηα 5,702,778   

πλνιηθέο Σακηαθέο Δηζξνέο 23,435,289   

  

Κόζηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ 7,250,584   

Λεηηνπξγηθά Κόζηε 1,200,000   

Δθξνέο επέλδπζεο 10,280,414   

Αγνξέο Παγίωλ 0   

Δμόθιεζε δαλείωλ 0   

Σόθνη Γαλείωλ 285,139   

Φόξνη 257,151   

Μεξίζκαηα 30,001   

Αύμεζε /Μείωζε Κπθινθ. Δλ 3,615,500   

Αύμεζε /Μείωζε Σακείνπ 2,066,000  

Αύμεζε / Μείωζε δηαζεζίκωλ 0   

Μείωζε /Αύμεζε Βξαρ Τπνρ -1,549,500   

πλνιηθέο Σακηαθέο Δθξνέο 23,435,289  

Καζαξέο Σακηαθέο Απαηηήζεηο από 
Δπελδπηή 5,702,778 

Πιένλ Έζνδα από ΛΓ 9,911,670 

Μείνλ Έμνδα από ΛΓ 8,707,736 

Καζαξά Έμνδα από ηόθνπο 223,159 

Αιιαγέο ζε ινγ. θεθ. θίλεζεο 4,132,000 

Αγνξέο Παγίωλ 0 

Μείνλ Μεξίζκαηα 30,001 

Αδέζκεπηεο Σακηαθέο Ρνέο -8,884,003 



Μειέηε θνπηκόηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία Δ.Π.Α. ζηε  ηεξεά Διιάδα 

 50 

 

 

22..1111  ΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΜΜΟΟ  

Σν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο: 

 Απαηηήζεηο θαη απνζέκαηα ηνπ θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ: Με βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΠΑ Θεζζαιίαο θαη θαζφηη νη αλάγθεο ησλ δχν 

ΔΠΑ θξίλνληαη ζπκβαηέο, ην πνζφ πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ρξεηάδεηαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ είλαη 3.615.000 € ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο. Σν πνζφ 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηνλ ηηκάξηζκν, γηα λα πξνθχςνπλ νλνκαζηηθέο 

απεηθνλίζεηο. 

  Σακείν ηνπ δηαζέζηκνπ ελεξγεηηθνύ: Με αληίζηνηρε ινγηθή ηα δηαζέζηκα σο 

ηακείν ππνινγίζηεθαλ σο 2.066.000 € ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε ηνλ πιεζσξηζκφ. 

  Απνζβ/λα Πάγηα Δπέλδπζεο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνύ: Σα απνζβ/λα Πάγηα 

Δπέλδπζεο αλαθέξνληαη ζηελ αμία ησλ παγίσλ ηεο επέλδπζεο αθνχ 

αθαηξεζνχλ απφ ηελ αμία θηήζεο νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο.  

 Γηαζέζηκα κε επαλεπελδύζηκα: Ο ινγαξηαζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζε 

δηαζέζηκα ηα νπνία δελ επαλεπελδχνληαη. Καζψο πξνρσξάκε ζε βάζνο 

ρξφλνπ, ην χςνο ησλ επελδχζεσλ (γηα θαηαζθεπή δηθηχνπ θηι.) ηεο λέαο 

εηαηξείαο δε δηθαηνινγεί ηελ επαλεπέλδπζε φινπ ηνπ πνζνχ ησλ δηαζεζίκσλ. Σν 

πνζφ πνπ δελ επαλεπελδχεηαη, ινγίδεηαη εδψ γηα λα επηηεπρζεί ν ηζνζθειηζκφο. 

εκεηψλεηαη φηη ηα πνζά απηά ελδέρεηαη λα δνζνχλ σο κεξίζκαηα ή λα 

αλαισζνχλ ζε αλεμάξηεηεο επελδχζεηο. Όπσο είλαη θπζηθφ, απ‟ ηε ζηηγκή πνπ 

πθίζηαηαη ηέηνην πνζφ, δελ πθίζηαληαη νχηε εηζθνξέο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, νχηε 

εηζξνή λέσλ δαλείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην Παζεηηθφ ζεκεηψλνπκε ηα αθφινπζα. Σν παζεηηθφ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο: 

 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο: Σν χςνο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ έρεη 

ππνινγηζηεί θαη‟ αλαινγία κε ηελ ΔΠΑ Θεζζαιίαο κε ηε ινγηθή πνπ 

αλαθέξζεθε πην πάλσ. 

 Ίδηα θεθάιαηα επελδπηή: ηα ίδηα θεθάιαηα επελδπηή, αλαθέξνληαη ζηα 

ζσξεπηηθά ρξήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα επελδχζεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα λα 
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θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο, αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απηέο ηα 

δάλεηα θαη νη επηρνξεγήζεηο.  

 Δπηρνξεγήζεηο: Όπσο πξναλαθέξακε ην πνζνζηφ ησλ επηρνξεγήζεσλ είλαη 

20% γηα ηα πξψηα 11 έηε ηεο επέλδπζεο. 

 Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ΔΠΑ: Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΔΠΑ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζσξεπηηθέο λέεο ππνρξεψζεηο θάζε ρξφλνπ αθνχ 

αθαηξεζνχλ ηα εμνθιεκέλα ρξενιχζηα. Μεηά ην 20ν έηνο κεηψλνληαη 

(Γηάγξακκα 10) θαζψο κεηψλεηαη ε αλάγθε ζχλαςεο λέσλ δαλείσλ. 

 Παξαθξαηεζέληα θέξδε ηεο εηαηξείαο: Ο ινγαξηαζκφο παξαθξαηεζέληα 

θέξδε είλαη ζσξεπηηθφο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα αδηαλέκεηα θέξδε. Απφ 

ην 1ν έηνο ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θέξδε. 

Καζ‟ φπσο παξαηεξνχκε, ην ελεξγεηηθφ απμάλεηαη ζπλερψο κέρξη ην έηνο 22, 

απ‟ φπνπ θαη αξρίδεη λα κεηψλεηαη. Απηφ είλαη ινγηθφ δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζεκείν 

απηφ θαη χζηεξα δελ ππάξρεη εηζξνή θεθαιαίσλ γηα λέεο επελδχζεηο, αθνχ νη 

ηειεπηαίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ελδνγελψο. Παξάιιεια, ε απφζβεζε ησλ παγίσλ 

γίλεηαη φιν θαη κε κεγαιχηεξν βαζκφ, κεηψλνληαο έηζη ην ελεξγεηηθφ. 

 

Πίλαθαο 16 : Ηζνινγηζκόο θαηά ην έηνο 2  

Γηαζέζηκα κε επαλεπελδύζηκα 0 

Απαηηήζεηο & Απνζέκαηα 3,615,500 

Σακείν 2,066,000 

Απνζβ/λα Πάγηα Δπέλδπζεο 9,899,657 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 15,581,157 

    

Βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο 1,549,500 

Ίδηα Κεθάιαηα Δπελδπηή 5,702,778 

Δπηρνξεγήζεηο 2,056,083 

Γάλεηα 5,702,778 

Παξαθξαηεκέλα θέξδε 570,019 

ύλνιν Παζεηηθνύ &Κ.Θ. 15,581,157 
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22..1122  ΜΜΔΔΟΟ  ΣΣΑΑΘΘΜΜΗΗΚΚΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΟΟ  ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟΤΤ   

 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε αμηνιφγεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέαο ΔΠΑ ηεξεάο Διιάδαο είλαη 

απαξαίηεην λα ππνινγηζηεί ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (ζην εμήο WACC)  

γηα ηε ΓΔΠΑ. 

To WACC είλαη ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ κηαο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκεχεη σο 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο κηαο επέλδπζεο. Σν  

WACC ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν (Καηζνπιάθνο, 2003, ζ. 81-110). 

 

WACC =re E / V+ rd D / V  

φπνπ 

re : ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΓΔΠΑ 

rd : ε απφδνζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο ΓΔΠΑ 

E : ε αμία ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο 

V : ε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο (D + E) 

D : ε αμία ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

  

22..1122..11  ΑΑΠΠΟΟΓΓΟΟΖΖ  ΗΗΓΓΗΗΩΩΝΝ  ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΩΩΝΝ  ΓΓΔΔΠΠΑΑ  

Όπσο πξναλαθέξακε ην re αληηπξνζσπεχεη ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηεο ΓΔΠΑ. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππφδεηγκα Ηζνξξνπίαο 

Κεθαιαηαγνξψλ (CAPΜ). χκθσλα κε ην ππφδεηγκα απηφ, ηζρχεη ε παξαθάησ 

ζρέζε: 

 

re = rf + b (rM – rf) 

 φπνπ 

rf : ην επηηφθην ρσξίο θίλδπλν 

b : ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ηεο εηαηξείαο 

(rM – rf) : ην risk premium 

Ζ ζρέζε απηή ππνδειψλεη φηη ε αλακελφκελε απφδνζε ηεο ΓΔΠΑ είλαη ε 

απφδνζε κηαο επέλδπζεο ρσξίο θίλδπλν (reward for waiting), επαπμεκέλε κε θάπνηα 
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επηπιένλ ακνηβή γηα θίλδπλν (risk premium) (rM – rf), ε νπνία ζηαζκίδεηαη κε ην 

ζρεηηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξείαο (b). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ rf ζε ρξεζηκνπνηήζεθε, σο είζηζηαη ην ηξηκεληαίν 

Euribor, ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ επηηφθην ηνπ επξψ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά 

ρξήκαηνο θαη  γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2007 βξίζθεηαη ζην 4.1%. Σν rM αληίζηνηρα 

αληηπξνζσπεχεη ηελ απφδνζε ηεο αγνξάο. Βηβιηνγξαθηθά, γηα ηηο Δπξσπατθέο 

αγνξέο ππνινγίδεηαη πξνζεγγηζηηθά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ην επηηφθην 

ρσξίο θίλδπλν. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε κειέηε καο ππνινγίζηεθε 12,1%. 

 

  

22..1122..22  ΤΤΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΒΒΔΔΣΣΑΑ  

Καζφηη ε ΓΔΠΑ δελ είλαη εηζεγκέλε ζην ΥΑΑ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ b ηεο 

ΓΔΠΑ, ππνινγίζηεθαλ ηα ηζηνξηθά beta ηξηψλ επηρεηξήζεσλ εηζεγκέλσλ ζην ΥΑΑ 

πνπ κε βάζε ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπο ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηεο ΓΔΠΑ. 

Οη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο είλαη ε ΓΔΖ, ηα ΔΛΠΔ θαη ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ.. Οη 

αλσηέξσ επηρεηξήζεηο κε πξψηεο ηε ΓΔΖ, ηα ΔΛΠΔ θαη ηε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο Διιάδαο. Μάιηζηα δχν εμ‟ απηψλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ, ζηνλ πην αληαγσληζηηθφ δειαδή εθ ησλ 

θιάδσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Παξφηη φιεο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα Κέξδε / Δλεξγεηηθφ απφ ηε ΓΔΠΑ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο ζε θξίζηκα ζεκειηψδε κεγέζε. Σα ΔΛΠΔ έρνπλ αληίζηνηρε ζρεδφλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε κε απηήλ ηεο ΓΔΠΑ, θαζψο θαη αληίζηνηρν κέγεζνο 

(Δλεξγεηηθφ θαη Ίδηα Κεθάιαηα).  Αληίζηνηρα, ηα P / E φισλ ησλ ππφ εμέηαζε εηαηξηψλ 

θξίλνληαη σο ζπγθξίζηκα κε ην P / E ηεο ΓΔΠΑ, θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ. 

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα θάζε, ε νηθνλνκηθή θχζε 

ησλ εηαηξηψλ είλαη παξφκνηα. Οη αλσηέξσ εηαηξίεο κε εμαίξεζε ηελ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, είλαη 

ππφ κεξηθή θαηνρή ή δηνίθεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ beta ησλ ηεζζάξσλ εηαηξηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην θιείζηκν ησλ κεηνρψλ ζην ΥΑΑ απφ ηηο 30/09/1999 κέρξη 

30/09/2007.  
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Σα beta έρνπλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 17 : Βeta εηαηξεηώλ  

 

 

 
 
 

 
 
Πεγή : Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, Σκ Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο, Δθηίκεζε ηνπ ζπζηεκαηηθνύ 
θηλδύλνπ ησλ κεηνρώλ ηνπ FTSE/ATHEX 20. 

 
Σν beta ηεο ΓΔΠΑ πξνθχπηεη απφ ην ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα ησλ beta ησλ 

άιισλ εηαηξηψλ(0.40 γηα ηελ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, 0.35 γηα ηα ΔΛΠΔ, 0.30ΓΔΖ ) θαη 
ππνινγίδεηαη ζε 0.83 

 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνινγηζκέλα κεγέζε (rf = 4.1%, rM = 12.1% θαη bi = 0.83), ε 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ΓΔΠΑ είλαη 10.74%  

 

22..1122..33  ΑΑΠΠΟΟΓΓΟΟΖΖ  ΓΓΑΑΝΝΔΔΗΗΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΩΩΝΝ  ΓΓΔΔΠΠΑΑ  

 Ζ απφδνζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ, αλ αθαηξεζεί ε επίπησζε ηεο θνξνινγίαο. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη: 

 

rd = Κd (1-t) 

φπνπ 

Κd :ην επηηφθην δαλεηζκνχ 

t :ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. ηελ πεξίπησζή καο ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη 

5,0%, ελψ ζαλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππάξρνλ 30%. Ωο εθ 

ηνχηνπ, πξνθχπηεη φηη ε απφδνζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο ΓΔΠΑ είλαη 3,50%.  

 

 

 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΔΣΑ 

ΓΔΖ 0,603 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ 1,096 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ 0,745 
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Έρνληαο ππνινγίζεη ηελ απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηελ απφδνζε ησλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο ΓΔΠΑ θαη γλσξίδνληαο ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε 

ηεο εηαηξείαο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC.  

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχ 

 re  = 10,74% 

 rdi = 3,50% 

 D / V  = 50%  

 E / V = 50% 

Σν νλνκαζηηθφ κεηά θφξσλ WACC ππνινγίζηεθε 7,12%. Σν νλνκαζηηθφ κεηά 

θφξσλ WACC ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ αδέζκεπησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο ηεο επέλδπζεο ζε 

νλνκαζηηθνχο φξνπο.  

Tν νλνκαζηηθφ πξν θφξσλ WACC ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ κεηά θφξσλ 

νλνκαζηηθνχ WACC κε ην (1 – θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο), θαη ην νπνίν 

ππνινγίζηεθε 10,17%. 
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22..1133  ΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΞΞΗΗΟΟΛΛΟΟΓΓΖΖΖΖ  

Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηειείηαη κε βάζε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αδέζκεπησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ θάζε έηνπο. Ζ αλάιπζε απηή παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 2.10. 

Δθφζνλ ζθνπφο καο είλαη λα ππνινγηζηεί ε απφδνζε ζηα επελδπκέλα θεθάιαηα ηνπ 

επελδπηή, δε ζπλππνινγίδνληαη εδψ νη ππφινηπεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ηα αλσηέξσ πξνζηίζεληαη φια ηα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηελ πεξίπησζή καο, απηά είλαη ηα έζνδα απφ πσιήζεηο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

πνπ φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο, ζπλίζηαληαη ζε έζνδα απφ πάγηα ηέιε θαη απφ 

ηέιε ζπλδέζεσλ. Δλ ζπλερεία, αθαηξνχληαη ηα έμνδα απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δλ πξνθεηκέλσ, απηά είλαη: ην θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ, ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, ελψ αθαηξνχληαη θαη νη θφξνη, γηα λα ππνινγηζηεί ην κεηά θφξσλ 

απνηέιεζκα.  

Καζφηη, ε βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αδέζκεπησλ ηακηαθψλ 

ξνψλ είλαη αληηθαηηθή, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπο. Έηζη, ζπλππνινγίδνληαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηα εμήο: 

3. Σν θαζαξφ απνηέιεζκα απφ ηφθνπο (ρξεσζηηθνχο θαη πηζησηηθνχο) (Βrigham, 

E., 2002, ζ.46 ) 

4. Σα κεξίζκαηα (Kieso et al, 2003, ζ. 243) 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζήο καο, θξίζεθε ζθφπηκν λα ζπλππνινγηζηνχλ νη 

θαζαξνί ηφθνη θαη ηα κεξίζκαηα. Σα αλσηέξσ κεηψλνπλ ηηο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

γηα επαλεπέλδπζε.  

Με ηνπο αλσηέξσ ππνινγηζκνχο πξνθχπηνπλ νη αδέζκεπηεο ηακηαθέο ξνέο. 

Έηζη, κε ηε βνήζεηα ηνπ Excel, ππνινγίδεηαη ε ΚΠΑ θαζψο θαη ην IRR ησλ αλσηέξσ 

ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κεηά θφξσλ νλνκαζηηθφ WACC  

 

 

 Σν απνηέιεζκα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ηθαλνπνηεηηθφ. Σφζν ε ΚΠΑ φζν θαη 

ην IRR είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φπσο είδακε θαη παξαπάλσ ζηελ 

πεξηνρή ππάξρνπλ βηνκεραληθνί πειάηεο νη νπνίνη απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν 

θαηαλαιψλνπλ αέξην, κε απνηέιεζκα ε θεξδνθνξία λα είλαη άκεζα ζεηηθή. Ζ 

επέλδπζε είλαη πάξα πνιχ ειθπζηηθή θαη απνδνηηθή, ελψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, 

Καζαξή Παξνύζα Αμία Δπέλδπζεο 35,637,961 € 

Δζωηεξηθόο Βαζκόο Απόδνζεο (IRR) 25% 
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φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, νη επηρνξεγήζεηο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο επέλδπζεο. Παξφια απηά πηνζεηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε, κηα θαη 

είλαη πνιηηηθή ηεο ΓΔΠΑ, ελψ είλαη θαη αθνινπζεηέα πξαθηηθή φζνλ αθνξά κεγάια 

αλαπηπμηαθά έξγα.   

 

 

22..1133..11  ΔΔΞΞΔΔΣΣΑΑΖΖ  ΒΒΑΑΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΔΔΝΝΑΑΡΡΗΗΟΟΤΤ  

Οη θχξηεο ππνζέζεηο ηνπ θπξίαξρνπ ζελαξίνπ έρνπλ αλαιπζεί ζηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηεο κειέηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα θφζηε, ηα 

έζνδα, ηε δήηεζε, ηηο ηηκέο, ηα ηέιε δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επαλαιεθζνχλ εδψ, 

θαζφηη αλαπηχρζεθαλ ελδειερψο ζηα πξνεγνχκελα. Δπηγξακκαηηθά, ζπλνςίδνπκε ηηο 

θπξηφηεξεο γεληθέο ππνζέζεηο: 

 Πνζνζηφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο: 50% 

 Έηε επηρνξεγήζεσλ: 11 

 πλνιηθφο αξηζκφο εηψλ αλαθνξάο: 27 

 Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο: 30% 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζην εηζαγσγηθφ ηκήκα 

ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ππνινγίζηεθαλ ηα αθφινπζα. 

 Οη αλαγθαίεο επηρνξεγήζεηο γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή απφδνζε είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 20 % επί ησλ εηήζησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 10 πξψησλ εηψλ (κφιηο 

5,38% φκσο επί ηνπ ζπλφινπ ηεο επέλδπζεο, ιφγσ ηεο θαηαλνκήο ηεο επέλδπζεο ζε 

κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα θαη ηεο κε ζπλέρηζεο ησλ επηρνξεγήζεσλ κεηά ην 11ν έηνο). 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ είλαη 9.686.254 €. Με ην πνζνζηφ απηφ, επηηπγράλεηαη θαζαξή 

παξνχζα αμία ηεο ηάμεο ησλ 35.637.961 €. Ζ επέλδπζε κπνξεί λα 

απηνρξεκαηνδνηείηαη απφ ην έηνο 18, ελψ θέξδε εκθαλίδνληαη απφ ην έηνο 1. Σα 

ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν επελδπηήο είλαη 20.922.393 €.  
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22..1133..22  ΔΔΞΞΔΔΣΣΑΑΖΖ  ΔΔΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΚΚΣΣΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΝΝΑΑΡΡΗΗΩΩΝΝ  

 Αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαλνκή ησλ θνζηψλ παξαηίζεηαη πξψηηζηα γηα ζηξαηεγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

δε ζα αλαιπζνχλ εθηελψο, θαζψο ε εθηθηφηεηά ηνπο πξέπεη θαη αθήλεηαη λα 

αμηνινγεζεί απφ ηελ ηερληθή αληηπξνζψπεπζε ηεο ΓΔΠΑ. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ δεύηεξνπ ζελαξίνπ, πξνθχπηεη φηη:  

 Ζ ΚΠΑ αλέξρεηαη ζε 13.960.698 €.  

 To IRR γίλεηαη 13% (έλαληη 25% ζην βαζηθφ ζελάξην) 

 Οη επηρνξεγήζεηο αλέξρνληαη ζε 22.104.198 €. Καη ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο 

επί ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 13,66% (έλαληη 5,38% ζην βαζηθφ 

ζελάξην). 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη κε ηε κεηαθίλεζε ησλ θνζηψλ πξνο ηα κπξνο, 

επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο κεηψλεη ζεκαληηθά ηα ίδηα θεθάιαηα 

πνπ ζα πξέπεη λα εηζθέξεη ν επελδπηήο ή ηα δαλεηαθά θεθάιαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζειθχζεη. Πάξα ηαχηα, ιφγσ ηεο ρξνληθήο κεηαηφπηζεο, απμάλνληαη ζεκαληηθά νη 

ηακηαθέο αλάγθεο ζηα πξψηα έηε, φπνπ θπζηθά δελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο εηζξνέο 

γηα λα ηηο θαιχςνπλ. Ζ επέλδπζε πάξαπηα κπνξεί θαη απηνρξεκαηνδνηείηαη αξθεηά 

λσξίηεξα, θαηά ην 12ν έηνο, ελψ θέξδε εκθαλίδνληαη εμαθνινπζνχλ λα εκθαλίδνληαη 

απφ ην πξψην έηνο. Σα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδνληαη είλαη 32.645.253 €, 

πεξηζζφηεξα θαηά πεξίπνπ 12 εθαηνκκχξηα € ζε ζρέζε κε ην 1ν ζελάξην (20.922.393 

€). Δίλαη θαηαλνεηφ φηη εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε δηαθνξεηηθά ίδηα θεθάιαηα, ηα δπν 

ζελάξηα δελ είλαη άκεζα ζπγθξίζηκα κε ηε ρξήζε ηνπ ΔΒΑ. Δίλαη ζαθέο φκσο φηη νη 

επηζπκεηέο επηρνξεγήζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη αξθεηά πην δπζεχξεηεο ζε 

ζρέζε κε ην βαζηθφ ζελάξην. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ ζελαξίνπ, πξνθχπηεη φηη:  

 Ζ ΚΠΑ αλέξρεηαη ζε 28.672.568 € (έλαληη 35.637.961 € ζην βαζηθφ ζελάξην).  

 To IRR γίλεηαη 19% (έλαληη 25% ζην βαζηθφ ζελάξην) 

  Οη επηρνξεγήζεηο αλέξρνληαη ζε 16.884.518 € (έλαληη 9.686.254 € ζην βαζηθφ 

ζελάξην). Καη ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο επί ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 

9,91% (έλαληη 5,38% ζην βαζηθφ ζελάξην). 
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Ζ επέλδπζε κπνξεί λα απηνρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 12ν έηνο, ελψ θέξδε 

εκθαλίδνληαη πάιη απφ ην 1ν έηνο.  

Ζ θαλνληθνπνηεκέλε θαηαλνκή ησλ θνζηψλ πνπ εθαξκφζηεθε δελ θαηέζηεζε 

εθηθηφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ γηα επηρνξήγεζε (σο πνζνζηφ επί ησλ εηήζησλ 

επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ).  

 Ζ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ έδεημε κε ζαθήλεηα φηη ε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε είλαη πξνο ην ζελάξην 1. Δίλαη ζθφπηκν ινηπφλ λα κελ πξνθξηζεί κηα 

κεηαθνξά θνζηψλ ζηα πξψηα έηε. 
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33..    ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  

  

33..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί πξαγκαηνπνηείηαη ε παξακεηξηθή αλάιπζε ε νπνία 

επηηξέπεη λα εμαρζνχλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ, 

δειαδή ησλ κεηαβιεηψλ, αιιά θαη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ. 

 Καζφηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ επηινγή 

ζελαξίνπ, νπνηαδήπνηε θαη λα είλαη ε απφθαζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνζηψλ ηεο 

επέλδπζεο, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη παξφκνηα. Έηζη, δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη 

παξακεηξηθή αλάιπζε γηα φια ηα ζελάξηα, εθφζνλ, εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξακε γηα 

ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. θνπφο ηεο ελ ιφγσ 

αλάιπζεο είλαη πξψηηζηα λα εμεηαζηεί ε επαηζζεζία ησλ κεηαβιεηψλ θαη φρη θαη‟ 

αλάγθε λα απεηθνληζηεί πηζηή αληηπξνζψπεπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 

33..22  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΜΜΔΔΖΖ  ΣΣΗΗΜΜΖΖ  ΠΠΩΩΛΛΖΖΖΖ    

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ηελ επίπησζε κίαο απμνκείσζεο ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ απφδνζεο θαη ΚΠΑ. Όπσο έρεη 

ήδε ηνληζηεί ε κέζε ηηκή πψιεζεο δηακνξθψλεηαη σο mark-up πάλσ ζην θφζηνο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Απφ ηελ άιιε, ην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ππνινγίδεηαη βάζεη 

ηξηψλ κεγεζψλ: ην θφζηνο εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ, ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ εκπφξνπ 

θαη ηε ρξέσζε κεηαθνξάο ηεο ΓΔΠΑ. Άξα ινηπφλ, γηα λα γίλεη ιεπηνκεξέζηεξε ε 

αλάιπζε, ζα εμεηαζηνχλ νη κεηαβνιέο ηεο ΚΠΑ γηα θάζε έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

3 κεγέζε.  

 

 

 

 

 

33..22..11  ΠΠΔΔΡΡΗΗΘΘΩΩΡΡΗΗΟΟ  ΚΚΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην πεξηζψξην θέξδνπο είλαη 30% ελψ ν εζσηεξηθφο βαζκφο 

απφδνζεο είλαη 25% θαη ε ΚΠΑ είλαη 35,637,961 € 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο απμνκείσζεο ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο ΔΠΑ, ζε έλα δηάζηεκα ± 50%, πάλσ ζην IRR θαη ηελ ΚΠΑ: 

Πίλαθαο 18 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

Νέα ηηκή 
Μεηαβιεηήο 

% Μεηαβνιή  
 Μεηαβιεηήο  Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή ΚΠΑ 

45% +50% 32% 52,850,595 € 48% 

36% +20% 29% 44,329,435 € 24% 

       33% +10% 27% 40,172,382 € 12% 

27% -10% 23% 30,747,212 € -14% 

24% -20% 20% 25,188,417 € -30% 

15% -50% 9% 2,430,460 € -93% 

 

Παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν είλαη επαίζζεην ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο ηεο ΔΠΑ. Σν πεξηζψξην θέξδνπο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηηκήο θαη κε ηε ζεηξά ηεο ε ηηκή επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα 

ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε πνπ είλαη ζρεηηθά ζηαζεξά. Έηζη, κηα 

αχμεζε 50% ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο βάζεο κηα αχμεζε 

15 κνλάδσλ, ζα απμήζεη ηελ ΚΠΑ θαηά 48% θαη ε επέλδπζε ζα είλαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα. Απφ ηελ άιιε, κία αληίζηνηρε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο 

ΔΠΑ, ην χςνο ηεο ΚΠΑ θαηεβαίλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ελψ ην IRR γίλεηαη 9%.  

Σν θχξην ζπκπέξαζκα ην νπνίν εμάγεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη 

φηη ε ΔΠΑ έρεη πνιχ κεγάιν ζπκθέξνλ λα απμήζεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο, 

ζπκπαξαζχξνληαο ηηο ηηκέο θαζψο ε επίπησζε ηεο αχμεζεο ζηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ζα είλαη πνιχ ζεηηθή θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ δελ είλαη ζε 

θακία πεξίπησζε αλεζπρεηηθή. Αθφκα θαη κηα αχμεζε κφιηο 10% ζην πεξηζψξην 

θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ θαηά 3,5%, ιίγν πάλσ απφ ηα φξηα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, θξίλεηαη απνιχησο ινγηθή αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην φθεινο.  

Ζ πξφηαζή ινηπφλ είλαη ε ΔΠΑ λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ ηηκή ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ, θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ θαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ ηηο επηηξέπεη ν 

αληαγσληζκφο λα απμήζεη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη 

αθφκα πην ρξήζηκε αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηελ εηαηξεία λα απμήζεη ηηο ρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα 

θηλδπλεχεη λα κελ είλαη αληαγσληζηηθή. Έλα αθφκα ζηνηρείν ην νπνίν καο νδεγεί ζε 

κία ηέηνηα πξφηαζε γηα αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ε κέζνδνο απηή 

αχμεζεο ησλ ηηκψλ είλαη ζρεηηθά επέιηθηε θαη επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα 

αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα ζηηο φπνηεο αιιαγέο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο. Έηζη, γηα 
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παξάδεηγκα, αλ ε εηαηξεία πξνρσξήζεη ζηελ αχμεζε πνπ πξνηείλνπκε θαη αξγφηεξα 

ππάξμνπλ κεηψζεηο ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ηφηε θαη ε ΔΠΑ κπνξεί λα 

πξνζαξκφζεη ηηο ηηκέο ηεο ζρεηηθά εχθνια θαη γξήγνξα, κεηψλνληαο ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ψζηε λα μαλαγίλεη αληαγσληζηηθή. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά 

ζπλεπηθνπξνχληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Ρ.Α.Δ. επηηξέπεη ζηηο ΔΠΑ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο θάζε δχν κήλεο. 

 

 

33..22..22  ΠΠΔΔΡΡΗΗΘΘΩΩΡΡΗΗΟΟ  ΚΚΔΔΡΡΓΓΟΟΤΤ  ΔΔΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΤΤ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο απμνκείσζεο ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ Δκπφξνπ(έρεη ππνινγηζηεί 3.5%), ζε έλα δηάζηεκα ± 50%,: 

Πίλαθαο 19 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Κέξδνπο Δκπόξνπ 

Νέα ηηκή 
Μεηαβιεηήο 

% Μεηαβνιή  
 Μεηαβιεηήο  Σειηθό % IRR ΚΠΑ 

% Μεηαβνιή 
ΚΠΑ 

5,25% 50% 25% 
36,163,197 € 

1.4% 

4,20% 20% 25% 
35,854,235 € 

0.2% 

3,85% 10% 25% 
35,730,650 € 

0.6% 

3,15% -10% 25% 
35,514,376 € 

-0.34% 

2,80% -20% 25% 
35,421,687 € 

-0.6% 

1,75% -50% 25% 
35,081,828 € 

-1.55% 

 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ην κνληέιν δελ είλαη επαίζζεην ζηηο αιιαγέο 

ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ εκπφξνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Αθφκα θαη κηα αιιαγή ηνπ ± 

50% δελ ζα θέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ΚΠΑ. Σν γεγνλφο φηη ε ΚΠΑ απμάλεηαη 

ελψ απμάλεηαη ην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ ΔΠΑ, θαη ην αληίζηξνθν, 

εμεγείηαη εχθνια, αθνχ ε ΔΠΑ κπνξεί λα κεηαθπιήζεη ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη αληίζηνηρα ζηνπο θαηαλαισηέο απμάλνληαο ηελ ηηκή ή 

παξαρσξψληαο εθπηψζεηο. Ζ αληίζηνηρε αχμεζε ή κείσζε απηή ζηηο ηηκέο αλ απμεζεί 

/ κεησζεί ην πεξηζψξην ηνπ εκπφξνπ θαηά 50% θηάλεη κφιηο ην 0,9%. Απηφ ην γεγνλφο 

επηηξέπεη ζηελ ΔΠΑ λα ραξάμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ηηκνινγηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν έκπνξνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, αθνχ 

κπνξεί πνιχ εχθνια λα κεηαθπιήζεη ηηο φπνηεο επηπηψζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο 

ηδηαίηεξε αλεζπρία γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο, αθνχ νη απμνκεηψζεηο ζηηο ηηκέο 

είλαη πνιχ κηθξέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζπκπέξαζκα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 

ΔΠΑ ζα πξέπεη λα δερηεί a priori ηηο απαηηήζεηο ηνπ εκπφξνπ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 
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λα κελ δηαπξαγκαηεπζεί ην θφζηνο αγνξάο ηνπ. Απιψο επηζεκαίλνπκε φηη κεηψλεηαη 

ε απεηιή απφ απηή ηελ πεγή θηλδχλσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά 

δελ επηηξέςεη ζηελ ΔΠΑ λα επεξεάζεη ηα κεγέζε πνπ ηελ αθνξνχλ. 

 

33..22..33  ΥΥΡΡΔΔΩΩΖΖ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο απμνκείσζεο ηνπ 

θφζηνπο εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ, ζε έλα δηάζηεκα ± 50%, πάλσ ζην χςνο ηεο 

ρξέσζεο κεηαθνξάο ζηελ ΔΠΑ: 

 

Πίλαθαο 20 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Χξέσζεο Μεηαθνξάο 

% Μεηαβνιή  
 Μεηαβιεηήο  Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή ΚΠΑ 

50% 26% 39,185,825 € 9% 

20% 25% 37,326,511 € 4% 

10% 25% 36,367,306 € 2% 

-10% 25% 35,237,751 € -1.1% 

-20% 25% 34,510,337 € -3.1% 

-50% 24% 32,422,131 € -9% 

 

Καη πάιη παξαηεξνχκε ην θαηλφκελν ε ΚΠΑ θαη ην λα κεηψλνληαη αλ απμεζεί ε 

ρξέσζε κεηαθνξάο θαη άξα ην θφζηνο ηνπ αεξίνπ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αχμεζε 

απηή πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο θαη απμάλνληαη ηα έζνδα, φπσο εμεγήζεθε θαη 

ζηα πξνεγνχκελα. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ζε κηα ελδερφκελε αχμεζε 20% ηεο ρξέσζεο 

κεηαθνξάο είλαη ζρεηηθά ρακειή, θνληά ζην 4%, Άξα ινηπφλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

κνληέιν δελ παξνπζηάδεη κεγάιε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ηεο ρξέσζεο κεηαθνξάο. 

Παξ‟ φια απηά, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη ίδηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλάινγε πεξίπησζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπ εκπφξνπ. Απηή ηε 

θνξά ε αχμεζε ηεο ηηκήο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά ρακειή, αιιά ην φθεινο είλαη 

κεγαιχηεξν κηα θαη βιέπνπκε κεγαιχηεξεο απμήζεηο.. Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ην 

αληίζηνηρν φθεινο είλαη κεγαιχηεξν είλαη θαιχηεξν γηα ηελ λέα εηαηξεία λα κεηαθπιχεη 

ην επηπιένλ θφζηνο ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηεο ρξεψζεσο κεηαθνξάο θαη φρη 

ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. Μηα θαη δελ είλαη δπλαηφλ κηα εηαηξεία ζπλερψο λα 

απμάλεη ην θφζηνο. 

 Σν θιίκα άιισζηε ζηελ αγνξά είλαη αξλεηηθφ γηα ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο 

κεηαθπιχνπλ ζπλερψο φιε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη 
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επηδηψθνπλ ππεξβνιηθά θέξδε.  Αο κελ μερλάκε φηη κηιάκε γηα κηα λέα εηαηξεία ε 

νπνία πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ θαη ζα έπξεπε λα εθαξκφζεη 

κηα πειαηνθεληξηθή πνιηηηθή marketing, ρηίδνληαο κηα εηθφλα ζεβαζκνχ πξνο ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

 

33..22..44  ΚΚΟΟΣΣΟΟ  ΔΔΗΗΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  ΑΑΔΔΡΡΗΗΟΟΤΤ    

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο απμνκείσζεο ηνπ 

θφζηνπο εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ (0.1296 € / Nm3), ζε έλα δηάζηεκα ± 30%, επί ηεο 

ΚΠΑ: 

Πίλαθαο 21 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Κόζηνπο Μεηαθνξάο Αεξίνπ 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο 

Νέα ηηκή 
Μεηαβιεηήο Σειηθό % IRR ΚΠΑ 

% Μεηαβνιή 
ΚΠΑ 

30% 0,1685 26% 
43,366,571 € 

21% 

20% 0,1555 26% 
41,285,899 € 

15% 

10% 0,1426 26% 38,801,680 € 8% 

-10% 0, 1166 25% 
32,865,486 € 

7% 

-20% 0,1037 24% 
29,516,989 € 

17% 

-30% 0,0907 22% 25,826,422 € 27% 

 

 Όπσο εμεγήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε ΚΠΑ απμάλεηαη αλ απμεζεί ε ηηκή 

εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ θαη άξα ην θφζηνο ηνπ αεξίνπ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

αχμεζε απηή πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο θαη απμάλνληαη ηα έζνδα. Ζ αχμεζε 

φκσο απηή ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% γηα 

κηα αχμεζε ηεο ηηκήο εηζαγσγήο 20%, πνζφ πνπ αλεβάδεη ηελ ηηκή επηθίλδπλα ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Σν ζπκπέξαζκα ην νπνίν κπνξνχκε λα βγάινπκε φηη ε 

ΔΠΑ είλαη «αλζεθηηθή» ζε ελδερφκελε κηθξή αχμεζε ηεο ηηκήο εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ 

γχξσ ζην 5%-8% αθνχ κέρξη εθείλν ην πνζφ ζα κπνξέζεη λα κεηαθπιήζεη ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. Μηα ελδερφκελε πεξαηηέξσ αχμεζε φκσο 

ζα βιάςεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα, αθνχ ζα πξέπεη λα επσκηζηεί 

κέξνο ηεο αχμεζεο, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ηηκή ηεο αληαγσληζηηθή. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο αλάιπζεο είλαη ππφ αίξεζε, αθνχ ηα 

ζπκβφιαηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηε ΓΔΠΑ «θιείλνληαη» ζε κία 

δεδνκέλε ηηκή θαη έρνπλ καθξνρξφλην νξίδνληα, ζπλήζσο 15εηίαο, νπφηε δελ 

αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή εηζαγσγήο ηνπ αεξίνπ ζε απηή ηελ 

πεξίνδν.  
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33..33  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΚΚΟΟΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΔΔΤΤΖΖ  ΓΓΗΗΚΚΣΣΤΤΟΟΤΤ  

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηνπ έξγνπ είλαη ηα θαηαζθεπαζηηθά 

θφζηε. ε  απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ κεηαβνιέο ζηα 

θφζηε.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην κνληέιν καο δίλεη δχν επηινγέο φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλνκή γηα απηά ηα θφζηε. Ζ πξψηε επηινγή (θπξίαξρν ζελάξην) 

θαηαλέκεη ηα θφζηε φπσο απηά ζπκβαίλνπλ, δειαδή ην κνληέιν ιεηηνπξγεί κε ηελ 

ππφζεζε φηη ην δίθηπν επεθηείλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα αέξην. 

Με απηή ηελ επηινγή ηα κεγαιχηεξα θφζηε εκθαλίδνληαη κεηά ην έηνο 11 φπνπ θαη ε 

δήηεζε είλαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Ζ δεχηεξε επηινγή καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θαλνληθνπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ θνζηψλ. Δδψ γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ε εηαηξεία 

αλαιακβάλεη θάπνηεο επελδχζεηο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο πξηλ εκθαληζζεί ε 

δήηεζε γηα απηά. Απηφ ζπκβαίλεη έηζη ψζηε λα σθειεζεί απφ ηηο επηρνξεγήζεηο ζηα 

πξψηα έηε θαη λα κεηψζεη ηηο αλάγθεο γηα θαηάζεζε θαηλνχξγηνπ θεθαιαίνπ θαη 

δαλεηζκφ ζηα επφκελα έηε.  

 ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα 

επελδπηηθά θφζηε. 

 

 

 

Πίλαθαο 22 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Κόζηνπο Γηθηύνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο πέξα απφ ην 10% παξαηεξνχκε φηη ζηε κελ 

πεξίπησζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ε αχμεζε ζηελ ΚΠΑ είλαη αχμνπζα, ελψ ε αχμεζε 

ζηα θφζηε, ε κείσζε ζηελ ΚΠΑ πξαγκαηνπνηείηαη κε αχμνληα ξπζκφ.  

% 
Μεηαβνιή 

Μεηαβιεηήο 

Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή 
ΚΠΑ 

30% 22% 29,825,158 € -16% 

20% 23% 32,118,459 € -9% 

10% 24% 34,151,423 € -4% 

-10% 27% 37,227,524 € 4% 

-20% 27% 37,794,553 € 6% 

-30% 27% 38,587,795 € 8% 
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Σαπηφρξνλα παξαηεξνχκε φηη ην κνληέιν είλαη αξθεηά επαίζζεην ζε κεηαβνιέο 

ζηα θαηαζθεπαζηηθά θφζηε, αθνχ ε ΚΠΑ κεηψλεηαη κε γξήγνξν ξπζκφ. Σν ηειηθφ 

χςνο απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά θφζηε είλαη αβέβαην θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο επέλδπζεο. Δπνκέλσο, ε εηαηξεία πξέπεη λα πξνζέμεη πάξα 

πνιχ γηα ηπρνχζεο απνθιίζεηο απφ ηα πξνυπνινγηζζέληα θφζηε, αθνχ  φπσο είδακε  

απφ ηελ αλάιπζε, ζα απμεζνχλ πνιχ νη αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε νη νπνίεο 

ηειηθψο δε ζα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ επηρνξεγήζεηο κηαο θαη ην χςνο ηνπο είλαη 

πεπεξαζκέλν. πλεπψο, ε εηαηξεία ζα ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζε πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο κε πςειφ θφζηνο πνπ ζα επηβαξχλεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο 

απνηειέζκαηα . 

 

33..44  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΔΔΣΣΩΩΝΝ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΟΟΡΡΖΖΓΓΖΖΔΔΩΩΝΝ  

  

ην κνληέιν έρεη γίλεη ε ππφζεζε φηη ην έξγν ζα επηδνηείηαη γηα 11 ρξφληα. ηελ 

νπζία, είλαη πνιχ πηζαλφ ε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ε εηαηξεία ζα δηθαηνχηαη 

επηρνξεγήζεηο λα είλαη δηαθνξεηηθή. ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηαβνιήο ηνπο ζηε 

λέα εηαηξεία θαη επνκέλσο γηα θάιπςε δηαθνξεηηθνχ χςνπο θφζηνπο ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

Πίλαθαο 23 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Δηώλ Δπηρνξεγήζεσλ 

 

 Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη φηη, φπσο ήδε 

αλαθέξακε, ε επέλδπζε δελ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζηηο επηρνξεγήζεηο, κηα θαη απφ 

ηνλ πξψην ρξφλν ππάξρνπλ θέξδε ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε βηνκεραληθή δήηεζε 

είλαη ηδηαίηεξα πςειή απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν. Έηζη παξαηεξνχκε φηη Ζ ΚΠΑ θαη 

ην IRR δελ επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ησλ επηρνξεγήζεσλ. 

Νέα ηηκή 

Μεηαβιεηήο 

Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή ΚΠΑ 

17 27% 38,954,883 € 9% 

15 26% 38,416,660 € 7% 

13 25% 36,934,039 € 3% 

9 25% 35,431,599 € -0,5% 

7 25% 35,211,032 € 1,1% 

5 25% 35,140,699 € -1,4% 
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Δηδηθφηεξα, ε κείσζε ησλ εηψλ επηρνξεγήζεσλ  αθήλεη ηα δπν απηά κεγέζε ζρεδφλ 

αλεπεξέαζηα.  

  

33..55  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΟΟΡΡΖΖΓΓΖΖΔΔΩΩΝΝ  

 

 Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ην πνζνζηφ ησλ επηρνξεγήζεσλ δηαθέξεη απφ ηελ 

πξνεγεζείζα αλάιπζε. Βιέπνπκε ζηα επφκελα ηηο επηδξάζεηο ζηελ ΚΠΑ θαη ζην IRR 

ηεο απμνκείσζεο ηνπ πνζνζηνχ επηρνξεγήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 23 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Δπηρνξεγήζεσλ 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο 

Νέα ηηκή 
Μεηαβιεηήο 

Σειηθό % IRR ΚΠΑ % 
Μεηαβνιή 

ΚΠΑ 

50% 30% 27% 37,493,768 € 5% 

30% 26% 26% 36,873,024 € 3% 

10% 22% 25% 36,251,184 € 1% 

-10% 18% 25% 35,627,909 € -0,05% 

-30% 14% 24% 34,945,674 € -1,9% 

-50% 10% 24% 34,360,520 € -3,5% 

 

 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα φπσο θαη παξαπάλσ, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην ζην πνζνζηφ ησλ επηρνξεγήζεσλ θπξίσο ζε φξνπο IRR θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ ΚΠΑ. Οη επηπηψζεηο ζηελ ΚΠΑ είλαη κφιηο 5% γηα αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ επηρνξεγήζεσλ θαηά 50%. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ, 

φηη θαη γηα κεδεληθφ πνζνζηφ επηρνξεγήζεσλ ε ΚΠΑ παξακέλεη ηδηαίηεξα πςειή. Σν 

γεγνλφο απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ, θαζψο ε επέλδπζε δελ κπνξεί λα είλαη 

δεκηνγφλνο.  

 

33..66  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΚΚΟΟΣΣΟΟΤΤ    

Ζ εθηίκεζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε βαζίδεηαη ζε πνιινχο 

παξάγνληεο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα γηα πνιιά έηε, φπσο 
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ην χςνο ησλ ελνηθίσλ, ην χςνο ησλ κηζζψλ αιιά θαη νη ηειηθέο αλάγθεο ηηο λέαο 

εηαηξείαο ζε πξνζσπηθφ θαη νρήκαηα.  

ε απηφ ην ζεκείν θξίλνπκε ζθφπηκν ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζα έρνπλ νη κεηαβνιέο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ψζηε λα έρνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα 

ηηο επηπηψζεηο ηπρψλ ππεξβάζεσλ, αιιά θαη εμνηθνλνκήζεσλ ζην θφζηνο. Έρνληαο 

κηα ζαθή εηθφλα γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ν επελδπηήο ζα κπνξεί λα πάξεη ηηο θαηάιιειεο  απνθάζεηο γηα 

λα ην κεηψζεη ζε νξζνινγηθά επίπεδα.  

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο είλαη δηαθνξεηηθφ θάζε έηνο (ιφγσ 

κεηαηξνπήο ζε νλνκαζηηθφ κέγεζνο), ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δελ παξνπζηάδεηαη ην 

αξρηθφ χςνο ηεο κεηαβιεηήο αιιά κφλν νη κεηαβνιέο ζην IRR θαη ζηελ ΚΠΑ. 

Πίλαθαο 24 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Λεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο 

Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή ΚΠΑ 

30,00% 21% 28,095,967 € -21% 

20,00% 22% 30,841,665 € -13% 

10,00% 24% 33,450,824 € -6% 

-10,00% 27% 38,363,671 € 7% 

-20,00% 28% 40,631,154 € 14% 

-3000% 29% 42,816,842 € 20% 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα φηη απμήζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ΚΠΑ. Αληίζηνηρα κεηψζεηο ζην θφζηνο έρνπλ κεγάιεο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο, αθνχ επί παξαδείγκαηη, αλ ηα θφζηε κεησζνχλ θαηά 20% ε ΚΠΑ 

απμάλεηαη θαηά 14 %.  

Απφ ηα  αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν έιεγρνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηπρνχζεο 

κεηψζεηο ζε απηά έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, ελψ αληίζεηα απμήζεηο έρνπλ δπζαλάινγα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα. 
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33..77  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΥΥΡΡΖΖΜΜΑΑΣΣΟΟΟΟΗΗΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΚΚΖΖ  ΜΜΟΟΥΥΛΛΔΔΤΤΖΖ  

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο. Γηα ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλα 

δηάζηεκα κεηαβνιήο ηεο ηάμεο ηνπ ± 30% επί ηνπ 50%, ην νπνίν είλαη ην βαζηθφ 

πνζνζηφ κφριεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

κφριεπζεο βξίζθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 25 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Χξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο 

Νέα ηηκή 
Μεηαβιεηήο Σειηθό % IRR ΚΠΑ 

% Μεηαβνιή 
ΚΠΑ 

30% 65% 31% 54,999,910 € 54% 

20% 60% 27% 42,697,708 € 19% 

10% 55% 26% 39,192,419 € 9% 

-10% 45% 24% 32,916,997 € -7% 

-20% 40% 24% 30,063,336 € -15% 

-30% 35% 23% 27,377,312 € -23% 

 

Απφ ηνλ πίλαθα, πξψηα απ‟ φια, παξαηεξνχκε φηη ε ζρέζε ηεο ΚΠΑ θαη ηεο 

κφριεπζεο είλαη αλάινγε. Σν γεγνλφο απηφ είλαη εχινγν, θαζψο ηα Ξέλα Κεθάιαηα 

απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ησλ επηρνξεγήζεσλ ειιείςεη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Έλα 

δεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε ΚΠΑ είλαη ζεκαληηθά επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

κφριεπζεο, θαζψο κία αχμεζε ηεο ηειεπηαίαο θαηά 30% πξνθαιεί κία κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 54% θη αληηζηξφθσο κία κείσζε ηεο κφριεπζεο θαηά 30% 

πξνθαιεί κία κείσζε ζηελ ΚΠΑ ηεο ηάμεο ηνπ 23%. 

 Σν θχξην ζπκπέξαζκα ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο, είλαη φηη εάλ ε ΔΠΑ απμήζεη ην 

πνζνζηφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο ceteris paribus, ζα απμεζεί ε ΚΠΑ. 

 

 

 

 

33..88  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΔΔΣΣΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ    

33..88..11  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΑΑΣΣΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ  

 

  ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαβνιψλ ηεο δήηεζεο 

ηνπ αζηηθνχ ηνκέα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάζηεκα 
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κεηαβνιψλ ηεο ηάμεο ηνπ ± 20% θαη αθνινπζνχληαη νη δχν ππνζέζεηο, πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

 

Πίλαθαο 26 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Εήηεζεο Αζηηθνύ Σνκέα 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο Σειηθό % IRR ΚΠΑ 

% Μεηαβνιή 
ΚΠΑ 

30% 26% 38,635,839 € 8% 

20% 26% 37,770,152 € 5% 

10% 26% 36,904,270 € 3% 

-10% 24% 34,960,429 € 1% 

-20% 24% 33,962,132 € 4% 

-30% 24% 32,958,347 € 7% 

  

Όπσο παξαηεξείηαη, ηα δχν κεγέζε έρνπλ αλάινγε ζρέζε θαζψο φηαλ 

απμάλεηαη ε δήηεζε, απμάλνληαη θαη ηα έζνδα θαη θαηά ζπλέπεηα ε ΚΠΑ. Ωζηφζν, ε 

ηειεπηαία είλαη πνιχ ιηγφηεξν επαίζζεηε ζηηο κεηαβνιέο ηεο δήηεζεο.  

Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δήηεζε είλαη έλα κέγεζνο, πνπ δελ 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ ΔΠΑ. Άξα, ην θχξην ζπκπέξαζκα είλαη φηη εάλ ε 

ηειεπηαία δαπαλήζεη ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα marketing θαη θαηαθέξεη λα απμήζεη ηε 

δήηεζε θαηά 20%, ceteris paribus ε ΚΠΑ ζα απμεζεί κφλν θαηά 5% -κε ιακβάλνληαο 

ππ‟ φςε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. 

33..88..22  ΕΕΖΖΣΣΖΖΖΖ  ΒΒΗΗΟΟΜΜΖΖΥΥΑΑΝΝΗΗΚΚΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΜΜΔΔΑΑ  

 Ζ ελ ιφγσ αλάιπζε αθνινπζεί ηηο ππνζέζεηο θαη ην δηάζηεκα κεηαβνιψλ ηεο 

δήηεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνκέα. Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε απηή 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 27 : Παξακεηξηθή αλάιπζε Εήηεζεο Βηνκεραληθνύ Σνκέα 

% Μεηαβνιή 
Μεηαβιεηήο Σειηθό % IRR ΚΠΑ % Μεηαβνιή ΚΠΑ 

30% 30% 46,204,868 € 29% 

20% 29% 43,063,935 € 20% 

10% 27% 39,613,946 € 11% 

-10% 23% 31,967,557€ 10% 

-20% 21% 27,817,428 € 21% 

-30% 19% 23,420,567 € 34% 
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 Πάιη, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ είλαη αλάινγε, θαζψο δήηεζε, έζνδα 

θαη ΚΠΑ θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Ωζηφζν, ε ΚΠΑ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο ηεο δήηεζεο ηνπ βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ απ‟ 

φηη ζηηο αιιαγέο δήηεζεο ηνπ αζηηθνχ ηνκέα, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη, θαζψο ε 

δήηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ απνηειεί ζρεδφλ ην 60% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

θαη ην ππφινηπν 40% θαηαιακβάλεη ν αζηηθφο ηνκέαο. Έηζη, κία αχμεζε ηεο δήηεζεο 

αεξίνπ γηα ηε βηνκεραλία θαηά 20% επηθέξεη κία αχμεζε ηεο ΚΠΑ θαηά 20 %. 

  Ωζηφζν, είλαη δχζθνιν λα απμεζεί ε δήηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ δπλακηθνχ θαη 

ην πιένλ ελδεδεηγκέλν κέζν γηα λα απμεζεί είλαη ε παξνρή εθπηψζεσλ, νη νπνίεο 

φκσο ζα κεηψζνπλ ηελ ΚΠΑ.  

Σν θχξην ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξακεηξηθή αλάιπζε ησλ δεηήζεσλ είλαη φηη ε ΔΠΑ 

ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα απμήζεη ηε δήηεζε ηνπ πξψηηζηα 

βηνκεραληθνχ ηνκέα θαη φρη αζηηθνχ. 
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44..    ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ  

  

44..11  ΔΔΗΗΑΑΓΓΩΩΓΓΖΖ  

ηα πξνεγνχκελα κέξε ηεο κειέηεο, επηδηψρζεθε ε αλάιπζε ησλ ππφ εμέηαζε 

δεηεκάησλ ζηα επί κέξνπο ζπζηαηηθά ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζχλζεζή ηνπο 

θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεηο, είλαη ζθφπηκν λα ζεκεηψζνπκε ηα αθφινπζα.  

Καη‟ αξράο, ε απφθαζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

επελδχζεσλ ζηελ ηεξεά Διιάδα εκπεξηέρεη πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο παξάγνληεο 

επεξεαζκνχ. Ζ ηειηθή απφθαζε ζα ιεθζεί κε ζηάζκηζε ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ απφ πιεπξάο ΓΔΠΑ. θνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο δελ ήηαλ ε παξνπζίαζε ή αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

ελδερφκελα ζα επεξεάζνπλ ηελ επελδπηηθή απφθαζε θαη γηα ην ιφγν απηφ, πέξα απφ 

κηθξέο λχμεηο, δελ απεηθνλίδνληαη ζην θχξην κέξνο ηεο κειέηεο. Ζ κειέηε ζηφρεπζε 

ηελ φζν δπλαηφ ξεαιηζηηθφηεξε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο 

επέλδπζεο. 

Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ ηηκή, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη 

κε βάζε ηελ αλάθηεζε ησλ εζφδσλ, κεηαβνιέο πνπ επηθέξνπλ αχμεζε ηεο ρξέσζεο 

κεηαθνξάο (π.ρ. αχμεζε ησλ θνζηψλ ηεο επέλδπζεο) απμάλνπλ θαη ηελ ΚΠΑ ηνπ 

έξγνπ. Οθείινπκε ινηπφλ λα ζεκεηψζνπκε φηη απηή ε κεηαθχιηζε ηνπ θφζηνπο ζηνπο 

θαηαλαισηέο, φπσο πξαγκαηεχεηαη ζηελ αλάιπζε, δελ είλαη εθηθηή θαηά ην ζχλνιφ 

ηεο, φζν νη ηηκέο μεθεχγνπλ πάλσ απφ έλα ινγηθφ spread. Ζ ρξέσζε πξνθχπηεη σο 

markup ζην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Δπεηδή ην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 

θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζηαζεξφ (θφζηνο εηζαγσγήο αεξίνπ + ρξέσζε κεηαθνξάο + 

ρξέσζε πεξηζσξίσλ ΓΔΠΑ) θαη κε θαζνξηδφκελν απφ ηελ ΔΠΑ, ε επίδξαζε ηεο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή δελ είλαη γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζέινπλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ΔΠΑ, 

θαζφηη απηφ απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο ζρέζεο δήηεζεο – ρξέσζεο. 

 ηηο επφκελεο ζειίδεο, αλαπηχζζνληαη πξνηάζεηο γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

ηφζν ηεο ΓΔΠΑ φζν θαη ηεο λενζχζηαηεο ΔΠΑ. Παξφηη γίλνληαη θάπνηεο αλαθνξέο, 

δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επαλαιεθζνχλ ιεπηνκεξψο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία βάζεο. 
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Γηα πνιιά απφ ηα ζπκπεξάζκαηα, έρεη ήδε γίλεη θάπνηα αλαθνξά θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη θπξίσο ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

παξαηίζεληαη επί ηνπ παξφληνο νη εμαγφκελνη νδεγνί δξάζεο θαη πνιηηηθήο.  
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44..22    ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΔΔΠΠΑΑ  ΣΣΔΔΡΡΔΔΑΑ  ΔΔΛΛΛΛΑΑΓΓΑΑ  

Δθ πξψηεο φςεσο θαη κε ηηο δεδνκέλεο ππνζέζεηο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε εθηθηφηεηα 

ηεο επέλδπζεο είλαη εμαηξεηηθή. Σν απαηηνχκελν πνζνζηφ (επί ησλ εηήζηα 

επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ) επηρνξήγεζεο (20%) θαη‟ έηνο γηα ηα πξψηα 11 έηε πνπ 

πξνθχπηεη θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ γηα ηελ επελδπηηθή πξφηαζε. 

Όζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, θαη ηδηαίηεξα ην IRR (25% επί ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζηνλ 25εηή νξίδνληα), ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δελ πξνζηέζεθε ηεξκαηηθή 

αμία. Ο ιφγνο είλαη φηη ελ‟ φςε  απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο, ιφγσ ηνπ φηη ην 

δηθαίσκα κνλνπσιηαθήο παξνρήο αεξίνπ εθπλέεη κε ην πέξαο ηεο 20εηίαο, νη 

αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δξνπλ σο εγγχεζε γηα ην λέν επελδπηή. Καζφζνλ ινηπφλ 

πιεζηάδνπκε πξνο ηελ πξνζδνθψκελε δηείζδπζε, ηα επελδπηηθά θφζηε ζρεδφλ 

εθκεδελίδνληαη θαη απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα ε επέλδπζε απνθέξεη κφλν 

εηζξνέο θαη δε ζεκαληηθέο (κεγάιν πεξηζψξην). Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη ε πξαγκαηηθή 

απφδνζε επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζην ζχλνιφ ηεο.  

 Αλαθνξηθά κε ηα θφζηε ηεο επέλδπζεο, ζεκεηψλνπκε φηη απνηεινχλ έλα 

θνκκάηη πνπ ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί κε νηθνλνκνηερληθνχο φξνπο απφ πιεπξάο 

ηνπ λένπ επελδπηή. ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε επηζεκάλζεθε φηη αθνινπζψληαο 

ηε δήηεζε, ηα θφζηε παξνπζηάδνπλ κηα αληζνθαηαλνκή ζηα δηάθνξα έηε. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλακε θαη δχν ελαιιαθηηθά ζελάξηα κε απψηεξν ζθνπφ λα ζπληειέζεη ε 

κειέηε απηή ζηελ εχξεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ εθείλνπ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή 

απνξξφθεζε θνλδπιίσλ επηρνξήγεζεο, αιιά θαη ρξνληθή αληηζηνίρεζε ηακηαθψλ 

εθξνψλ κε εηζξνέο. ην ζεκείν απηφ απιά επηζεκαίλνπκε ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο απφ  επξχηεξε ζθνπηά (φρη κφλν νηθνλνκηθή). 

Δμεηάδνληαο ην νλνκαζηηθφ κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη απνηειεί κηα νδφ θαιπηέξεπζεο ησλ φξσλ ηεο επέλδπζεο, θαζψο κηα κηθξή 

κείσζε ζηα θφζηε απηά κεηψλεη αξθεηά πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο γηα επηρνξήγεζε. 

 εκαληηθφο παξάγσλ φπσο είλαη επλφεην γηα ηελ απνδνρή ηεο επέλδπζεο 

είλαη ε απνθφκηζε ζεκαληηθψλ ξνψλ απφ επηρνξεγήζεηο. εκεηψλεηαη ζην ζεκείν 

απηφ φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα έλαο νξίδνληαο πέληε εηψλ δελ είλαη απνηξεπηηθφο 
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γηα ηελ αλάιεςε ηεο επέλδπζεο. Αληίζεηα, δέθα έηε επηρνξεγήζεσλ απεηθνλίδνπλ κηα 

ξεαιηζηηθφηεξε πεξίπησζε, αλαινγηδφκελνη φηη κέρξη ην ηέξκα ησλ 27 εηψλ θαη 

ζαθέζηαηα θαη ζηε ζπλέρεηα (ζε κηθξφηεξν βαζκφ βέβαηα) αλαιακβάλνληαη 

επελδχζεηο ππνδνκήο. Δίλαη ζαθέο φηη πνιιά εμαξηψληαη απφ ην πξνθίι θαη ην 

βειελεθέο ηνπ λένπ επελδπηή. Ζ ΓΔΠΑ κπνξεί επίζεο λα ζπλεηζθέξεη ζε απηφ, 

αζθψληαο πηέζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

δηθήο ηεο κεγάιεο επέλδπζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ. Πηζαλφηαηα, έλα κεγάιν 

θνκκάηη ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηα πξψηα έηε, αιιά κε παξάιιειε 

ζπκπίεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ησλ θαηαζθεπψλ ππνδνκήο, ψζηε λα μεθηλήζεη 

γξεγνξφηεξα ε παξνρή αεξίνπ. Σερληθέο πσιήζεσλ θαη marketing επίζεο είλαη 

ρξήζηκεο ψζηε λα κεηαθεξζνχλ κειινληηθέο πσιήζεηο ζηα πξψηα έηε φζν απηφ είλαη 

εθηθηφ. 

 εκείν αλαθνξάο γηα ηελ θεξδνθνξία ηεο λέαο εηαηξείαο απνηειεί ε ζρέζε 

ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ κε ιεηηνπξγηθά θφζηε. Καζφζνλ ην πεξηζψξην θέξδνπο (έζνδα 

– θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ) ππνινγίδεηαη κε markup, ε πξναλαθεξζείζα ζρέζε 

θαζνξίδεη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζε φιν ην δηάζηεκα ηνπ νξίδνληα κειέηεο. 

Απμήζεηο ζηα ηέιε ζχλδεζεο θαη ζηα πάγηα ηέιε, ή επηβνιή αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ δελ επηβαξχλνληαη κε ηέηνηεο ρξεψζεηο ζα επηθέξνπλ αβέβαην 

απνηέιεζκα. Αθ‟ ελφο, ηα πάληα γχξσ απφ ην δήηεκα ησλ ρξεψζεσλ εμαξηψληαη 

απφ ηελ πνξεία ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη αθεηέξνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε κε ηα δεδνκέλα ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζνχλ απψιεηεο 

ζε πειάηεο απφ κηα ελδερφκελε αχμεζε ησλ ρξεψζεσλ. Απμαλνκέλεο ηεο 

παγθφζκηαο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πάλησο, είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ε λέα εηαηξεία ζα 

έρεη έλα ζεκαληηθφ φπιν ζηα ρέξηα ηεο, απηφ ηεο ηηκνιφγεζεο. Όπσο θαη λα έρεη ην 

δήηεκα, θαζίζηαηαη πξνθαλήο ε ζεκαζία ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ θνζηψλ. Ηδηαίηεξα ζηα 

πξψηα έηε φπνπ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εηζξνέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηακηαθέο 

αλάγθεο, νπνηαδήπνηε κε ινγηθή θαη ζπγθξαηεκέλε αληηκεηψπηζε ησλ θνζηψλ ζα 

αλαγθάζεη ηνλ επελδπηή λα θαηαθχγεη ζε επηπξφζζεην δαλεηζκφ θαη εηζθνξά ηδίνπ 

θεθαιαίνπ. 

 Γηα ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζεο δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθέξνπκε πνιιά. ην ζεκείν πνπ δελ απμεζεί ην θφζηνο ηνπ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ, 

ε εηαηξεία έρεη φθεινο λα εμαληιήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Τπνινγίδεηαη φηη αλ θαη εθφζνλ ην επηηχρεη, δελ ζα ππάξμεη θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ 
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απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ, θαζψο αλακέλνληαη ζεκαληηθέο εηζξνέο αξγφηεξα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ν επελδπηήο λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηε δπλαηφηεηα γηα θζελφ θεθάιαην θαη 

λα κε ρξεηαζηεί λα θαηαβάιιεη κεγάια ίδηα θεθάιαηα. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, πξνθχπηεη φηη ν θχξηνο 

πειάηεο είλαη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο θαη φρη αζηηθφο (νηθηαθφο θαη εκπνξηθφο). αλ 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν (60% έλαληη 40%). Δπίζεο, 

ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, παξφηη νη πνζφηεηεο αεξίνπ είλαη κεγαιχηεξεο, ε ρξέσζε 

είλαη κηθξφηεξε, φπσο επίζεο δελ ππάξρεη πάγην ηέινο θαη ηέινο ζχλδεζεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ε επέλδπζε  πξέπεη λα απνζβεζηεί κφλν απφ ηηο αλαινγηθέο ρξεψζεηο. Μηα 

γξακκή πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηεη είλαη λα εζηηάζεη ν επελδπηήο ζηελ πξνζέιθπζε 

αζηηθψλ πειαηψλ, κέζσ δηαθήκηζεο ή εθπηψζεσλ.  

 Ξερσξηζηφ θνκκάηη ηεο αλάιπζεο πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη ην δήηεκα ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο αλαινγηθήο ρξέσζεο. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

θάπνηαο επηθχιαμεο ζηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηεο κειέηεο, ιφγσ ηεο 

κε ελζσκάησζεο ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο, θαζψο θαη ηεο ζηαπξνεηδνχο 

ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο κε ην πεηξέιαην ζην νηθνλνκηθφ κνληέιν. Πάξα ηαχηα, θαζφηη 

νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ θξίζεθαλ σο θπζηνινγηθέο, 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξμεη θάπνηα δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπο πξνο ηα 

πάλσ αλ θαη εθφζνλ ην επλνήζεη ε δηεζλήο ζπγθπξία (πνξεία πεηξειαίνπ), αιιά θαη ε 

ηνπηθή αγνξά (ζηάζε κάδαο, εχλνηα πνιηηείαο). Αλ θαη εθφζνλ θάηη ηέηνην θξηζεί σο 

εθηθηφ, πξνθχπηεη ην πην ζεκαληηθφ φπιν ηεο θαηλνχξηαο εηαηξείαο. 

Αλαπξνζαξκφδνληαο ειάρηζηα ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο, πξνθχπηνπλ 

ζεκαληηθφηαηα νηθνλνκηθά νθέιε (ηφζν ζε φξνπο ΚΠΑ φζν θαη ζαλ κείσζε ησλ 

αλαγθψλ γηα επηρνξήγεζε). Παξάιιεια, ε πεξίπησζε απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

ΔΠΑ λα κπνξεί λα κεηαθπιχεη ηπρφλ απμήζεηο ζην θφζηνο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνπο 

πειάηεο. εκεηψλεηαη μαλά ζην ζεκείν απηφ φηη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηα, ην θαζέλα γηα δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο, νη νπνίνη έρνπλ ήδε εμεηαζηεί. Οπφηε, αλ ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζε ζρέζε κε ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα ην επηηξέςεη, ε ΔΠΑ κπνξεί λα 

αζθήζεη ελ κέξεη ηε κνλνπσιηαθή ηεο δχλακε θαη λα εμαζθαιίζεη θαη‟ αξράο ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη θαηά δεχηεξνλ ζεκαληηθή απφδνζε ζηα ίδηα θεθάιαηα.   

 Με βάζε ηα αλσηέξσ ζεκεηψλνπκε θαη ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία 

καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Ζ εμαγγειζείζα κείσζε ηεο θνξνινγίαο δελ έρεη 
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ζπλππνινγηζηεί γηα ιφγνπο ζπληεξεηηθφηεηαο. Τπνινγίζακε ζηα πξνεγνχκελα φηη κε 

30% θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ε επέλδπζε γίλεηαη δεθηή απηνκάησο, είλαη ζαθέο φηη 

θαζίζηαηαη ειθπζηηθφηεξε αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο. 

Δπίζεο, θαζφηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα 

ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηε ζηήξημε ησλ 

δηθψλ καο πξνβιέςεσλ γηα ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ε αλάιπζε είλαη εζηηαζκέλε 

θαη μεθηλά απφ ηελ επηρείξεζε θαη φρη ηελ αγνξά. Καηά ηα ιεγφκελα, ε αλάιεςε ηεο 

επέλδπζεο ελέρεη θάπνην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, σο πξνο ηελ επίηεπμε ή κε ηνπ 

επηζπκεηνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε: 

 Δπηβεβαίσζε ζηνηρείσλ δήηεζεο (δηείζδπζε, κεξίδηα αγνξάο) γηα πην ζίγνπξε 

θαη επέιηθηε ράξαμε πνιηηηθήο.  

 Πνιηηηθή αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ αζηηθνχ ηνκέα (δηαθήκηζε, 

εθπηψζεηο) 

 Δπαλεμέηαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θνζηψλ ηεο επέλδπζεο. Μεηαθνξά κέξνπο 

ησλ θνζηψλ ζηα πξψηα έηε ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξν νλνκαζηηθφ 

κέγεζνο επηρνξεγήζεσλ θαη αληηζηνίρεζε εηζξνψλ – εθξνψλ. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπγθξάηεζε θνζηψλ πξψηηζηα ζηα αξρηθά έηε ηεο 

επέλδπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

  Πξνζπάζεηα αχμεζεο πξψηηζηα ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κέζσ ηεο 

ηηκνιφγεζεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ κέζσ ησλ 

ηειψλ ζχλδεζεο θαη ησλ παγίσλ. Καζφζνλ ην επηηξέπεη ε ζηαπξνεηδήο 

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ε δηεζλήο ζπγθπξία κε ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, 

ε ΔΠΑ νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηε κνλνπσιηαθή ηεο δνκή γηα λα κεηψζεη ηελ 

εμάξηεζε απφ ηηο επηρνξεγήζεηο θαη λα βειηηψζεη ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. 

Με βάζε ηα φζα αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ε απνδνρή ηεο 

επέλδπζεο. Οη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο αλαπηχρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη επηδξάζεηο δεηεκάησλ πνιηηηθήο θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ θαη εθφζνλ ε ΓΔΠΑ ηειηθά ζπκκεηέρεη ζην έξγν απηφ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εηθφλα ηεο γηα λα πξνζειθχζεη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο θαη 
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δάλεηα κε θαιχηεξνπο φξνπο. Παξάιιεια, ζην βαζκφ πνπ ε επέθηαζε είλαη ζέκα 

επξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα δεηεζνχλ εγγπήζεηο απφ ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήηαλ λα επηδνηεζεί κέξνο ησλ 

ζπλδέζεσλ ζηνπο πειάηεο θαη σο εθ ηνχηνπ λα κπνξεί ε ΔΠΑ λα επηβάιιεη 

κεγαιχηεξεο ρξεψζεηο. Σφζν επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, φζν θαη εμαζθάιηζε ησλ πνιηηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη, θαζηζηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ηθαλνπνηεηηθή γηα φιεο ηηο 

εκπιεθφκελεο πιεπξέο (stakeholders). Ωο εθ ηνχηνπ, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ησλ απνδφζεσλ 

αλακέλεηαη κηα ζεηηθή ζηάζε ηεο πνιηηείαο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 εκεηψλνπκε ηέινο φηη θαη ρσξίο πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ηελ πνιηηεία, αλ 

θαη εθφζνλ ε επέλδπζε αλαιεθζεί απφ ηε ΓΔΠΑ, είηε απφ θάπνηα εηαηξεία κε 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα, φπσο ε Shell Gas ή ε ENI Group, ε επέλδπζε είλαη πνιχ 

ειθπζηηθή. 
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44..33    ΔΔΠΠΗΗΛΛΟΟΓΓΟΟ  

 

Κιείλνληαο ηε κειέηε, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

ζην βαζκφ πνπ απηά βαζίδνληαη ζε δεπηεξνγελή δεδνκέλα δήηεζεο θαη εθηηκήζεηο 

θνζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο ΓΔΠΑ. Ωο αθεηεξία έλαξμεο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα 

κειέηεο ζεσξήζεθε ε αξρή ηνπ 2008. Δπεηδή ε έγθξηζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβεί 

αξγφηεξα, ηα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη αλαπξνζαξκνγή. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα ηειεπηαία ζεσξεζνχλ κε αληηπξνζσπεπηηθά ή αλαζεσξεζνχλ θαηά θάπνην 

ηξφπν, είλαη ζθφπηκν λα εηζαρζνχλ λέα δεδνκέλα γηα λα επαλεμεηαζηεί ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΑΑ((ΒΒΟΟΗΗΩΩΣΣΗΗΑΑ))  

Έηνο 

Κεληξηθή Θέξκαλζε Άιινπ ηύπνπ ζέξκαλζε Μαγείξεκα &δεζηό λεξό Μεγ Αζη Καηαλ Δηδ Δκπ Καηαλαιωηέο Ηζνδ Θεξκ Δκπ Σνκ Βηνκεραληθό Γπλακηθό 

Πειάηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειάηε

ο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεη

ο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεη

ο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 

2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

3 394 315,733 3.3% 26 20,449 3.3% 409 103,169 3.3% 5 662,197 50.9% 71 442,198 25.8% 123 98,299 3.3% 26 32,673,160 65.2% 

4 503 402,700 4.2% 33 26,082 4.2% 522 131,586 4.2% 6 841,782 64.7% 91 567,306 33.1% 157 125,375 4.2% 33 41,810,839 83.4% 

5 642 514,368 5.4% 42 33,314 5.4% 667 168,075 5.4% 7 1,070,079 82.2% 116 727,949 42.4% 200 160,141 5.4% 39 48,863,786 97.5% 

6 821 657,752 6.9% 53 42,601 6.9% 853 214,927 6.9% 8 1,219,320 93.6% 149 934,217 54.5% 256 204,781 6.9% 40 50,111,232 100.0% 

7 1051 841,861 8.8% 68 54,525 8.8% 1092 275,087 8.8% 9 1,302,000 100.0% 192 1,199,072 69.9% 327 262,101 8.8% 40 50,111,232 100.0% 

8 1347 1,078,262 11.3% 87 69,836 11.3% 1398 352,333 11.3% 9 1,302,000 100.0% 246 1,539,152 89.7% 419 335,701 11.3% 40 50,111,232 100.0% 

9 1726 1,381,807 14.5% 112 89,495 14.5% 1792 451,520 14.5% 9 1,302,000 100.0% 260 1,625,823 94.8% 537 430,205 14.5% 40 50,088,384 100.0% 

10 2213 1,771,566 18.6% 143 114,739 18.6% 2297 578,877 18.6% 9 1,302,000 100.0% 263 1,645,602 95.9% 689 551,551 18.6% 40 50,102,827 100.0% 

11 2838 2,272,026 23.8% 184 147,152 23.8% 2946 742,408 23.8% 9 1,302,000 100.0% 265 1,661,006 96.8% 883 707,362 23.8% 40 50,108,140 100.0% 

12 3640 2,914,630 30.6% 236 188,772 30.6% 3779 952,386 30.6% 9 1,302,000 100.0% 267 1,673,003 97.5% 1133 907,427 30.6% 40 50,110,094 100.0% 

13 4671 3,739,750 39.2% 303 242,212 39.2% 4849 1,222,002 39.2% 9 1,302,000 100.0% 269 1,682,346 98.1% 1454 1,164,316 39.2% 40 50,110,814 100.0% 

14 5982 4,789,599 50.2% 388 310,207 50.2% 6210 1,565,051 50.2% 9 1,302,000 100.0% 270 1,689,623 98.5% 1862 1,491,171 50.2% 40 50,111,078 100.0% 

15 7294 5,840,069 61.2% 473 378,243 61.2% 7572 1,908,303 61.2% 9 1,301,627 100.0% 271 1,695,290 98.8% 2271 1,818,220 61.2% 40 50,111,175 100.0% 

16 8316 6,658,176 69.8% 539 431,229 69.8% 8633 2,175,628 69.8% 9 1,301,795 100.0% 272 1,699,703 99.1% 2589 2,072,926 69.8% 40 50,111,211 100.0% 

17 9111 7,295,319 76.5% 590 472,495 76.5% 9459 2,383,821 76.5% 9 1,301,888 100.0% 272 1,703,140 99.3% 2837 2,271,290 76.5% 40 50,111,224 100.0% 

18 9731 7,791,526 81.7% 631 504,633 81.7% 10103 2,545,962 81.7% 9 1,301,938 100.0% 272 1,705,817 99.5% 3030 2,425,777 81.7% 40 50,111,229 100.0% 

19 10214 8,177,972 85.7% 662 529,662 85.7% 10604 2,672,237 85.7% 9 1,301,966 100.0% 273 1,707,902 99.6% 3180 2,546,092 85.7% 40 50,111,231 100.0% 

20 10590 8,478,937 88.9% 686 549,154 88.9% 10994 2,770,581 88.9% 9 1,301,981 100.0% 273 1,709,526 99.7% 3297 2,639,793 88.9% 40 50,111,232 100.0% 

21 10882 8,713,328 91.3% 705 564,335 91.3% 11298 2,847,170 91.3% 9 1,301,990 100.0% 273 1,710,790 99.7% 3388 2,712,767 91.3% 40 50,111,232 100.0% 

22 11110 8,895,873 93.3% 720 576,158 93.3% 11535 2,906,819 93.3% 9 1,301,994 100.0% 273 1,711,775 99.8% 3459 2,769,599 93.3% 40 50,111,232 100.0% 

23 11288 9,038,038 94.8% 731 585,366 94.8% 11719 2,953,273 94.8% 9 1,301,997 100.0% 274 1,715,242 100.0% 3514 2,813,861 94.8% 40 50,111,232 100.0% 

24 11426 9,148,757 95.9% 740 592,537 95.9% 11863 2,989,451 95.9% 9 1,301,998 100.0% 274 1,715,242 100.0% 3557 2,848,331 95.9% 40 50,111,232 100.0% 

25 11534 9,234,985 96.8% 747 598,121 96.8% 11974 3,017,627 96.8% 9 1,301,999 100.0% 274 1,715,242 100.0% 3591 2,875,177 96.8% 40 50,111,232 100.0% 

26 11618 9,302,139 97.5% 753 602,471 97.5% 12061 3,039,571 97.5% 9 1,301,999 100.0% 274 1,715,242 100.0% 3617 2,896,085 97.5% 40 50,111,232 100.0% 

27 11913 9,538,577 100.0% 772 617,784 100.0% 12368 3,116,829 100.0% 9 1,302,000 100.0% 274 1,715,242 100.0% 3709 2,969,696 100.0% 40 50,111,232 100.0% 

 11913 9,538,577  772 617,784  12368 3,116,829  9 1,302,000  274 1,715,242  3709 2,969,696  40 50,111,232  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΒΒ  ((ΦΦΘΘΗΗΩΩΣΣΗΗΓΓΑΑ))  

 
 

Έηνο 

Κεληξηθή Θέξκαλζε Άιινπ ηύπνπ ζέξκαλζε Μαγείξεκα &δεζηό λεξό Μεγ Αζη Καηαλ Δηδ Δκπ Καηαλαιωηέο Ηζνδ Θεξκ Δκπ Σνκ Βηνκεραληθό Γπλακηθό 

Πειάηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεη

ο 
Καη/κή 

Πει
άηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεη

ο 
Καη/κή 

Πει
άηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πει
άηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πει
άηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειάηε

ο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

3 371 297,197 3.3% 52 41,812 3.3% 460 115,866 3.3% 4 712,040 50.9% 56 426,599 25.8% 124 99,126 3.3% 5 9,027,116 65.2% 

4 473 379,059 4.2% 67 53,329 4.2% 586 147,780 4.2% 5 905,142 64.7% 72 547,294 33.1% 158 126,429 4.2% 7 11,551,723 83.4% 

5 605 484,171 5.4% 85 68,118 5.4% 749 188,760 5.4% 6 1,150,623 82.2% 93 702,270 42.4% 202 161,488 5.4% 8 13,838,687 100.0% 

6 773 619,137 6.9% 109 87,106 6.9% 958 241,378 6.9% 7 1,311,096 93.6% 119 901,262 54.5% 258 206,504 6.9% 8 13,838,687 100.0% 

7 990 792,438 8.8% 139 111,488 8.8% 1226 308,941 8.8% 7 1,400,000 100.0% 152 1,156,773 69.9% 330 264,306 8.8% 8 13,838,687 100.0% 

8 1268 1,014,960 11.3% 178 142,794 11.3% 1570 395,694 11.3% 7 1,400,000 100.0% 196 1,484,856 89.7% 423 338,525 11.3% 8 13,838,687 100.0% 

9 1625 1,300,685 14.5% 229 182,992 14.5% 2012 507,087 14.5% 7 1,400,000 100.0% 207 1,568,470 94.8% 542 433,824 14.5% 8 13,838,687 100.0% 

10 2083 1,667,562 18.6% 293 234,608 18.6% 2580 650,119 18.6% 7 1,400,000 100.0% 209 1,587,552 95.9% 695 556,190 18.6% 8 13,842,678 100.0% 

11 2671 2,138,642 23.8% 376 300,884 23.8% 3309 833,775 23.8% 7 1,400,000 100.0% 211 1,602,413 96.8% 891 713,312 23.8% 8 13,844,146 100.0% 

12 3427 2,743,521 30.6% 482 385,984 30.6% 4245 1,069,594 30.6% 7 1,400,000 100.0% 213 1,613,986 97.5% 1143 915,060 30.6% 8 13,844,686 100.0% 

13 4397 3,520,200 39.2% 619 495,254 39.2% 5446 1,372,391 39.2% 7 1,400,000 100.0% 214 1,623,000 98.1% 1466 1,174,110 39.2% 8 13,844,884 100.0% 

14 5631 4,508,416 50.2% 792 634,286 50.2% 6975 1,757,659 50.2% 7 1,400,000 100.0% 215 1,630,020 98.5% 1878 1,503,714 50.2% 8 13,844,957 100.0% 

15 6866 5,497,217 61.2% 966 773,399 61.2% 8505 2,143,154 61.2% 7 1,399,598 100.0% 215 1,635,487 98.8% 2290 1,833,513 61.2% 8 13,844,984 100.0% 

16 7828 6,267,295 69.8% 1101 881,741 69.8% 9696 2,443,378 69.8% 7 1,399,780 100.0% 216 1,639,744 99.1% 2611 2,090,362 69.8% 8 13,844,994 100.0% 

17 8577 6,867,033 76.5% 1207 966,118 76.5% 10624 2,677,193 76.5% 7 1,399,879 100.0% 216 1,643,060 99.3% 2860 2,290,395 76.5% 8 13,844,998 100.0% 

18 9160 7,334,109 81.7% 1289 1,031,830 81.7% 11347 2,859,288 81.7% 7 1,399,934 100.0% 217 1,645,643 99.5% 3055 2,446,181 81.7% 8 13,844,999 100.0% 

19 9614 7,697,868 85.7% 1353 1,083,007 85.7% 11910 3,001,104 85.7% 7 1,399,964 100.0% 217 1,647,654 99.6% 3207 2,567,508 85.7% 8 13,845,000 100.0% 

20 9968 7,981,164 88.9% 1403 1,122,864 88.9% 12348 3,111,550 88.9% 7 1,399,980 100.0% 217 1,649,220 99.7% 3325 2,661,997 88.9% 8 13,845,000 100.0% 

21 10244 8,201,795 91.3% 1441 1,153,904 91.3% 12689 3,197,566 91.3% 7 1,399,989 100.0% 217 1,650,440 99.7% 3416 2,735,585 91.3% 8 13,845,000 100.0% 

22 10458 8,373,623 93.3% 1472 1,178,079 93.3% 12955 3,264,555 93.3% 7 1,399,994 100.0% 218 1,651,390 99.8% 3488 2,792,895 93.3% 8 13,845,000 100.0% 

23 10626 8,507,443 94.8% 1495 1,196,906 94.8% 13162 3,316,726 94.8% 7 1,399,997 100.0% 218 1,652,130 99.8% 3544 2,837,529 94.8% 8 13,845,000 100.0% 

24 10756 8,611,661 95.9% 1514 1,211,568 95.9% 13323 3,357,357 95.9% 7 1,399,998 100.0% 218 1,652,706 99.9% 3587 2,872,289 95.9% 8 13,845,000 100.0% 

25 10857 8,692,827 96.8% 1528 1,222,987 96.8% 13449 3,389,001 96.8% 7 1,399,999 100.0% 218 1,653,155 99.9% 3621 2,899,361 96.8% 8 13,845,000 100.0% 

26 10936 8,756,039 97.5% 1539 1,231,881 97.5% 13547 3,413,644 97.5% 7 1,399,999 100.0% 218 1,653,504 99.9% 3647 2,920,444 97.5% 8 13,845,000 100.0% 

27 11214 8,978,596 100.0% 1578 1,263,192 100.0% 13891 3,500,411 100.0% 7 1,400,000 100.0% 218 1,653,777 99.9% 3668 2,936,864 98.1% 8 13,845,000 100.0% 

 11,214 8,978,596  1578 1,263,192  13891 3,500,411  7 1,400,000  218 1,654,735  3740 2,994,675  8 13,845,000  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΓΓ  ((ΔΔΤΤΒΒΟΟΗΗΑΑ) 

Έηνο 

Κεληξηθή Θέξκαλζε Άιινπ ηύπνπ ζέξκαλζε Μαγείξεκα &δεζηό λεξό Μεγ Αζη Καηαλ Δηδ Δκπ Καηαλαιωηέο Ηζνδ Θεξκ Δκπ Σνκ Βηνκεραληθό Γπλακηθό 

Πειάηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πει
άηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειάηε

ο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πει
άηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειάηε

ο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

Πει
άηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καηαλν
κή 

2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

3 380 222,554 3.3% 56 32,735 3.3% 486 122,390 3.3% 3 386,536 50.9% 115 830,047 25.8% 161 94,552 3.3% 12 14,561,726 65.2% 

4 484 283,856 4.2% 71 41,752 4.2% 619 156,101 4.2% 3 491,363 64.7% 148 1,064,887 33.1% 206 120,595 4.2% 15 18,634,193 83.4% 

5 619 362,568 5.4% 91 53,329 5.4% 791 199,388 5.4% 4 624,624 82.2% 189 1,366,428 42.4% 263 154,036 5.4% 18 22,323,317 100.0% 

6 791 463,637 6.9% 116 68,195 6.9% 1012 254,969 6.9% 5 711,738 93.6% 243 1,753,614 54.5% 336 196,975 6.9% 18 22,323,317 100.0% 

7 1013 593,412 8.8% 149 87,283 8.8% 1295 326,336 8.8% 5 760,000 100.0% 312 2,250,770 69.9% 430 252,110 8.8% 18 22,323,317 100.0% 

8 1297 760,047 11.3% 191 111,793 11.3% 1659 417,974 11.3% 5 760,000 100.0% 400 2,889,132 89.7% 551 322,904 11.3% 18 22,323,317 100.0% 

9 1662 974,010 14.5% 245 143,264 14.5% 2126 535,638 14.5% 5 760,000 100.0% 423 3,051,822 94.8% 706 413,805 14.5% 18 22,323,317 100.0% 

10 2131 1,248,744 18.6% 314 183,674 18.6% 2725 686,723 18.6% 5 760,000 100.0% 428 3,088,950 95.9% 905 530,525 18.6% 18 22,329,754 100.0% 

11 2733 1,601,509 23.8% 402 235,561 23.8% 3495 880,720 23.8% 5 760,000 100.0% 432 3,117,865 96.8% 1161 680,397 23.8% 18 22,332,122 100.0% 

12 3506 2,054,469 30.6% 516 302,186 30.6% 4484 1,129,816 30.6% 5 760,000 100.0% 435 3,140,384 97.5% 1490 872,835 30.6% 18 22,332,993 100.0% 

13 4499 2,636,080 39.2% 662 387,733 39.2% 5753 1,449,663 39.2% 5 760,000 100.0% 437 3,157,922 98.1% 1911 1,119,931 39.2% 18 22,333,313 100.0% 

14 5761 3,376,100 50.2% 848 496,581 50.2% 7368 1,856,623 50.2% 5 760,000 100.0% 439 3,171,581 98.5% 2448 1,434,326 50.2% 18 22,333,431 100.0% 

15 7025 4,116,557 61.2% 1033 605,492 61.2% 8984 2,263,823 61.2% 5 759,782 100.0% 441 3,182,218 98.8% 2985 1,748,907 61.2% 18 22,333,475 100.0% 

16 8009 4,693,225 69.8% 1178 690,313 69.8% 10242 2,580,951 69.8% 5 759,880 100.0% 442 3,190,502 99.1% 3403 1,993,903 69.8% 18 22,333,491 100.0% 

17 8776 5,142,335 76.5% 1291 756,371 76.5% 11222 2,827,931 76.5% 5 759,934 100.0% 443 3,196,954 99.3% 3729 2,184,706 76.5% 18 22,333,497 100.0% 

18 9372 5,492,102 81.7% 1379 807,817 81.7% 11986 3,020,278 81.7% 5 759,964 100.0% 444 3,201,979 99.5% 3982 2,333,304 81.7% 18 22,333,499 100.0% 

19 9837 5,764,501 85.7% 1447 847,884 85.7% 12580 3,170,079 85.7% 5 759,980 100.0% 444 3,205,892 99.6% 4180 2,449,032 85.7% 18 22,333,500 100.0% 

20 10199 5,976,645 88.9% 1500 879,088 88.9% 13043 3,286,744 88.9% 5 759,989 100.0% 445 3,208,940 99.7% 4333 2,539,161 88.9% 18 22,333,500 100.0% 

21 10481 6,141,864 91.3% 1542 903,389 91.3% 13404 3,377,603 91.3% 5 759,994 100.0% 445 3,211,313 99.7% 4453 2,609,353 91.3% 18 22,333,500 100.0% 

22 10701 6,270,536 93.3% 1574 922,315 93.3% 13684 3,448,363 93.3% 5 759,997 100.0% 445 3,213,162 99.8% 4547 2,664,019 93.3% 18 22,333,500 100.0% 

23 10872 6,370,746 94.8% 1599 937,055 94.8% 13903 3,503,472 94.8% 5 759,998 100.0% 445 3,214,601 99.8% 4619 2,706,593 94.8% 18 22,333,500 100.0% 

24 11005 6,448,789 95.9% 1619 948,534 95.9% 14073 3,546,391 95.9% 5 759,999 100.0% 445 3,215,723 99.9% 4676 2,739,750 95.9% 18 22,333,500 100.0% 

25 11109 6,509,570 96.8% 1634 957,474 96.8% 14206 3,579,816 96.8% 5 759,999 100.0% 446 3,216,596 99.9% 4720 2,765,572 96.8% 18 22,333,500 100.0% 

26 11190 6,556,905 97.5% 1646 964,436 97.5% 14309 3,605,847 97.5% 5 760,000 100.0% 446 3,217,276 99.9% 4754 2,785,683 97.5% 18 22,333,500 100.0% 

27 11474 6,723,566 100.0% 1688 988,950 100.0% 14673 3,697,499 100.0% 5 760,000 100.0% 446 3,217,805 99.9% 4781 2,801,345 98.1% 18 22,333,500 100.0% 

 11,474 6,723,566  1688 988,950  14,673 3,697,499  5 760,000  446 3,219,670  4,875 2,856,488  18 22,333,500  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΖΖΜΜΑΑ  ΓΓ((ΣΣΔΔΡΡΔΔΑΑ  ΔΔΛΛΛΛΑΑΓΓΑΑ))  

Έηνο 

Κεληξηθή Θέξκαλζε Άιινπ ηύπνπ ζέξκαλζε Μαγείξεκα &δεζηό λεξό Μεγ Αζη Καηαλ Δηδ Δκπ Καηαλαιωηέο Ηζνδ Θεξκ Δκπ Σνκ Βηνκεραληθό Γπλακηθό 

Πειάηε
ο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή Πειάηεο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 
Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή Πειάηεο 
Δηήζηεο 

πωιήζεηο 
Καη/κή 

Πειά
ηεο 

Δηήζηεο 
πωιήζεηο 

Καη/κή 

2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

3 1145 835,484 3.3% 134 94,996 3.3% 1355 341,424 3.3% 11 1,760,772 50.9% 242 1,698,844 25.8% 408 291,976 3.3% 43 56,262,002 65.2% 

4 1461 1,065,614 4.2% 170 121,163 4.2% 1728 435,468 4.2% 14 2,238,286 64.7% 310 2,179,488 33.1% 520 372,399 4.2% 55 71,996,756 83.4% 

5 1866 1,361,107 5.4% 218 154,761 5.4% 2207 556,222 5.4% 17 2,845,325 82.2% 398 2,796,646 42.4% 665 475,665 5.4% 64 84,141,676 97.5% 

6 2386 1,740,527 6.9% 278 197,902 6.9% 2823 711,274 6.9% 20 3,242,154 93.6% 511 3,589,093 54.5% 850 608,260 6.9% 65 85,499,506 99.1% 

7 3054 2,227,712 8.8% 356 253,296 8.8% 3613 910,364 8.8% 20 3,341,346 96.5% 656 4,606,615 69.9% 1088 778,516 8.8% 66 85,999,024 99.7% 

8 3911 2,853,269 11.3% 456 324,423 11.3% 4627 1,166,001 11.3% 21 3,395,784 98.1% 842 5,913,139 89.7% 1393 997,130 11.3% 66 86,182,787 99.9% 

9 5012 3,656,501 14.5% 585 415,752 14.5% 5930 1,494,245 14.5% 21 3,425,660 99.0% 889 6,246,114 94.8% 1785 1,277,834 14.5% 66 86,250,389 100.0% 

10 6426 4,687,872 18.6% 750 533,021 18.6% 7602 1,915,719 18.6% 21 3,442,056 99.4% 900 6,322,103 95.9% 2289 1,638,266 18.6% 66 86,275,259 100.0% 

11 8242 6,012,177 23.8% 962 683,597 23.8% 9750 2,456,903 23.8% 21 3,451,055 99.7% 908 6,381,284 96.8% 2935 2,101,070 23.8% 66 86,284,408 100.0% 

12 10573 7,712,619 30.6% 1234 876,941 30.6% 12507 3,151,796 30.6% 21 3,455,993 99.8% 915 6,427,374 97.5% 3766 2,695,322 30.6% 66 86,287,773 100.0% 

13 13566 9,896,030 39.2% 1583 1,125,200 39.2% 16048 4,044,056 39.2% 21 3,458,703 99.9% 920 6,463,268 98.1% 4832 3,458,357 39.2% 66 86,289,011 100.0% 

14 17374 12,674,115 50.2% 2028 1,441,074 50.2% 20553 5,179,333 50.2% 21 3,460,191 99.9% 924 6,491,223 98.5% 6188 4,429,212 50.2% 66 86,289,467 100.0% 

15 21185 15,453,842 61.2% 2472 1,757,135 61.2% 25061 6,315,281 61.2% 21 3,461,007 100.0% 927 6,512,994 98.8% 7545 5,400,641 61.2% 66 86,289,634 100.0% 

16 24152 17,618,696 69.8% 2819 2,003,283 69.8% 28572 7,199,958 69.8% 21 3,461,455 100.0% 930 6,529,950 99.1% 8602 6,157,190 69.8% 66 86,289,696 100.0% 

17 26464 19,304,686 76.5% 3088 2,194,984 76.5% 31306 7,888,945 76.5% 21 3,461,701 100.0% 931 6,543,155 99.3% 9426 6,746,392 76.5% 66 86,289,719 100.0% 

18 28264 20,617,736 81.7% 3298 2,344,281 81.7% 33435 8,425,529 81.7% 21 3,461,836 100.0% 933 6,553,439 99.5% 10067 7,205,262 81.7% 66 86,289,727 100.0% 

19 29665 21,640,341 85.7% 3462 2,460,553 85.7% 35093 8,843,421 85.7% 21 3,461,910 100.0% 934 6,561,448 99.6% 10566 7,562,631 85.7% 66 86,289,730 100.0% 

20 30757 22,436,746 88.9% 3589 2,551,106 88.9% 36385 9,168,875 88.9% 21 3,461,951 100.0% 935 6,567,686 99.7% 10955 7,840,950 88.9% 66 86,289,731 100.0% 

21 31607 23,056,987 91.3% 3689 2,621,629 91.3% 37391 9,422,339 91.3% 21 3,461,973 100.0% 936 6,572,544 99.7% 11258 8,057,705 91.3% 66 86,289,732 100.0% 

22 32270 23,540,031 93.3% 3766 2,676,552 93.3% 38174 9,619,737 93.3% 21 3,461,985 100.0% 936 6,576,327 99.8% 11494 8,226,514 93.3% 66 86,289,732 100.0% 

23 32785 23,916,227 94.8% 3826 2,719,326 94.8% 38784 9,773,471 94.8% 21 3,461,992 100.0% 937 6,579,273 99.8% 11677 8,357,983 94.8% 66 86,289,732 100.0% 

24 33187 24,209,208 95.9% 3873 2,752,639 95.9% 39259 9,893,199 95.9% 21 3,461,996 100.0% 937 6,581,568 99.9% 11820 8,460,371 95.9% 66 86,289,732 100.0% 

25 33500 24,437,382 96.8% 3909 2,778,583 96.8% 39629 9,986,443 96.8% 21 3,461,998 100.0% 937 6,583,355 99.9% 11932 8,540,110 96.8% 66 86,289,732 100.0% 

26 33743 24,615,084 97.5% 3938 2,798,788 97.5% 39917 10,059,062 97.5% 21 3,461,999 100.0% 937 6,584,747 99.9% 12019 8,602,212 97.5% 66 86,289,732 100.0% 

27 33933 24,753,478 98.1% 3960 2,814,523 98.1% 40142 10,115,618 98.1% 21 3,461,999 100.0% 937 6,585,831 99.9% 12086 8,650,576 98.1% 66 86,289,732 100.0% 

 34601 25240739 0 4038 2869926 0 40932 10314739 0 21 3462000 0 938 6589647 0 12324 8820859 0 66 86289732  
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