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Εισαγωγή 

 

Περιγραφή µε το τι θα ασχοληθούµε : Μια νέα εποχή ξεκινά για τη ∆ΕΠΑ και 

θα σφραγίσει την πορεία της για τα επόµενα χρόνια. Η εταιρεία θα αναδειχθεί σε 

κόµβο για τη µεταφορά φυσικού αερίου από τις πηγές της Κασπίας στις 

καταναλωτικές αγορές της Ευρώπης. ∆υο σηµαντικά έργα αναµένεται να 

σηµατοδοτήσουν την αρχή της νέας εποχής. Η κατασκευή του Ελληνο-

Τουρκικού αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και η κατασκευή του 

Υποθαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού. Η κατασκευή του οποίου έχει ενταχθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα έργα βασικής προτεραιότητας καθώς θα 

προµηθεύσει την ελλειµµατική Ευρώπη µε φθηνό αέριο από την Ασία. 

 

Ανάλυση των λόγων που µε έκαναν να επιλέξω τη συγκεκριµένη 

διπλωµατική εργασία.: Επειδή το φυσικό αέριο αποτέλεσε και αποτελεί το 

µεγαλύτερο ενεργειακό έργο την τελευταία 15ετια στην Ελλάδα και ο Έλληνο-

Ιταλικός αγωγός καθώς και ο Έλληνο-Τουρκικός θα αποτελέσουν το 

µεγαλύτερο στοίχηµα στην ιστορία της εταιρείας και θα συµβάλλουν 

καθοριστικά ώστε να εδραιωθεί ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού ρυθµιστή 

στη περιοχή των Βαλκανίων. Ως µέλος της µεγάλης αυτής οικογένειας, της 

∆ΕΠΑ, θα ήθελα να συνεισφέρω µε τις γνώσεις µου σε αυτό το µεγαλειώδες 

έργο. Ένας ακόµα λόγος ήταν ο σηµαντικός ρόλος που θα παίξει το παραπάνω 

έργο στη βιωσιµότητα της εταιρείας και σε περίπτωση πραγµατοποίησης του θα 

απογειωθεί ολόκληρη η εταιρεία αποκτώντας διεθνή χαρακτήρα. 

 

Περιγραφή του τι ζητάει αυτή τη στιγµή η Ευρώπη σε ενεργειακό 

επίπεδο.: Η Ευρώπη αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε τροµερά δύσκολη θέση λόγω 

της ραγδαίας αύξησης της τιµής του πετρελαίου σε παγκόσµια κλίµακα και 
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ψάχνει να βρει λύσεις για µεταφορά καλής και φτηνής ενέργειας, έτσι ώστε να 

µπορέσει να υποκαταστήσει ορισµένες χρήσεις του πετρελαίου µε φυσικό αέριο 

σεβόµενη ταυτόχρονα και το περιβάλλον και συµβάλλοντας καθοριστικά στη 

µείωση του ισοζυγίου πληρωµών της. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η τιµή του 

φυσικού αερίου είναι περίπου 20% φτηνότερη από την τιµή αγοράς του 

πετρελαίου. 

 

Στόχευση νέου προσοδοφόρου κοµµατιού από την ενεργειακή πίτα της 

Ευρώπης.: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα εισάγει το 45% των αναγκών της σε 

φυσικό αέριο. Σύµφωνα µε µελέτες έγκυρων διεθνών οργανισµών η εξάρτηση 

της Ευρώπης σε φυσικό αέριο θα φθάσει στο 59% το 2010 και στο 77% το 

2020. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι σηµαντικές ποσότητες ανεκµετάλλευτου 

φυσικού αερίου βρίσκονται στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας 

(Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Ουζµπεκιστάν) στη Μέση Ανατολή (Ιράν, Ιράκ) και 

στη Βόρειο Αφρική (Αίγυπτος, Λιβύη). Όλες οι παραπάνω χώρες είναι εν 

δυνάµει πηγές φθηνού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 1 

Το φυσικό αέριο σε παγκόσµιο επίπεδο και στην Ελλάδα. 

1.1 Φυσικό Αέριο :Τι συµβαίνει σε παγκόσµιο επίπεδο  

 

Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόµενη πηγή ενέργειας 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Ενέργειας. Η 

κατανάλωση φυσικού αερίου αναµένεται να αυξηθεί κατά 70% µεταξύ 2002 και 

2025, σύµφωνα µε τη συντηρητικότερη αύξηση της ζήτησης που προβλέπεται 

µεταξύ των αναπτυσσόµενων οικονοµιών. 

Η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξάνεται παγκοσµίως κατά µέσο όρο 2,3% 

ετησίως από το 2002 ως το 2025, και συγκριτικά µε τις προβλέψεις έναντι των 

ετήσιων ποσοστών αύξησης 1,9% για την κατανάλωση πετρελαίου και 2,0% για 

την κατανάλωση άνθρακα ( Annual Energy Outlook 2004-

www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html ). Από το 2002 ως το 2025, η κατανάλωση 

φυσικού αερίου πρόκειται να αυξηθεί κατά σχεδόν 70%, από 92 τρισ. κυβικά σε 

156 τρισ. κυβικά (διάγραµµα 1.1), και το µερίδιό του συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας πρόκειται να αυξηθεί από 23% σε 25%. 

  

∆ιάγραµµα 1.1: Παγκόσµια κατανάλωση φυσικού αερίου 1980-2025. 
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Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σχεδόν το 50% της συνολικής 

αύξησης της παγκόσµιας ζήτησης φυσικού αερίου. Σε περιφερειακή βάση, οι 

µεγαλύτερες αυξήσεις στη φυσική κατανάλωση αερίου παγκοσµίως 

πραγµατοποιήθηκαν στις µεταβατικές οικονοµίες της Ανατολικής Ευρώπης και 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της πολλά υποσχόµενης Ασίας 

(διαγράµµατα 1.2 και 1.3). Η χρήση φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης παρουσιάζει αύξηση κατά 63% και 

στην αναδυόµενη Ασία, αναµένεται να τριπλασιαστεί σχεδόν από το 2002 ως το 

2025. Στις ώριµες οικονοµίες της αγοράς και συγκεκριµένα στη ∆υτική Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αµερική, όπου οι αγορές φυσικού αερίου είναι καθιερωµένες, η 

κατανάλωση του πρόκειται να αυξηθεί από έναν µετριότερο ετήσιο µέσο όρο 

1,6% από το 2002 ως το 2025, πιο συγκεκριµένα η ζήτηση στην αγορά της 

Βόρειας Αµερικής πρόκειται να φτάσει τα 11 τρισ. κυβικά. 

 

∆ιάγραµµα 1.2 Παγκόσµια κατανάλωση φυσικού αερίου ανά είδος οικονοµίας 

1980-2025. 

 

Οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες αναµένονται επίσης να παρουσιάσουν 

ισχυρότερη αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου, µε µια πιθανή µέση 

ανάπτυξη της τάξης του 4,1% το χρόνο από το 2002 ως το 2025 (διάγραµµα 
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1.2) (βλ. International Energy Report 2004). 

  

∆ιάγραµµα 1.3 Αύξηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου ανά ήπειρο. 

 

Αντίθετα, η παραγωγή φυσικού αερίου στις µεταβατικές οικονοµίες αναµένεται 

να αυξηθεί σε ένα µέσο ετήσιο ποσοστό 2,3%, και στις ώριµες οικονοµίες της 

αγοράς µόνο 0,6% το χρόνο από το 2002 ως το 2025 (διάγραµµα 1.4). 

 

∆ιάγραµµα 1.4 Παραγωγή φυσικού αερίου ανά περιοχή 2002-2025              

(πηγή, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

Το 2002, οι ώριµες οικονοµίες της αγοράς αποτέλεσαν 42% της παγκόσµιας 

πίτας παραγωγής φυσικού αερίου και  το 50% της παγκόσµιας κατανάλωσης 

αερίου, αντίστοιχα το 2025, αναµένεται να αποτελέσουν µόνο 29% της 
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παραγωγής και το 43% της κατανάλωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι ώριµες 

οικονοµίες τα επόµενα 15 χρόνια αναµένεται να εισαγάγουν φυσικό αέριο από 

άλλα µέρη του κόσµου για να καλύψουν τις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες τους 

(διάγραµµα 1.5). 

 

∆ιάγραµµα 1.5 Κατανάλωση φυσικού αερίου σε ώριµες οικονοµίες ανά 

προέλευση 2002-2025 (πηγή, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

1.2 Αποθέµατα και πόροι  

 

Γενικά, τα παγκόσµια αποθέµατα φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές 

τάσεις από τα µέσα της δεκαετίας του '70 (διάγραµµα 1.6). 
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∆ιάγραµµα 1.6 Παγκόσµια αποθέµατα φυσικού αερίου ανά περιοχή 1975-2005. 

(πηγή, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αποθεµάτων του παγκόσµιου φυσικού αερίου 

βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και στις χώρες της Ενωµένης Ευρώπης µαζί µε 

τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (διάγραµµα 1.7).  

 

∆ιάγραµµα 1.7 Παγκόσµια αποθέµατα ανά περιοχή την 1/1/2005 

 

Ή Ρωσία, το Ιράν, και το Κατάρ συγκεντρώνουν µαζί περίπου το 58% των 

παγκόσµιων αποθεµάτων φυσικού αερίου (διάγραµµα 1.8). Τα αποθέµατα 

φυσικού αερίου στον υπόλοιπο κόσµο διανέµονται σχετικά οµοιόµορφα.  
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∆ιάγραµµα 1.8 ∆ιαθέσιµοι πόροι φυσικού αερίου ανά περιοχή 2002-2025  

(www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

Παρά την υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου κατά την προηγούµενη δεκαετία 

τα διαθέσιµα αποθέµατα και η παραγωγή φυσικού αερίου παραµένουν σε 

υψηλά επίπεδα. Σε παγκόσµιο επίπεδο η αναλογία αποθεµάτων και 

παραγωγής υπολογίζεται σε 66,7 έτη. Η Κεντρική και Νότια Αµερική έχει µια 

αναλογία αποθεµάτων προς παραγωγή 55 ετών, ενώ οι χώρες της Ενωµένης 

Ευρώπης µαζί µε τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε 77,4 έτη, και της 

Αφρικής σε 96,9 έτη αντίστοιχα. Η αναλογία στη Μέση Ανατολή υπερβαίνει τα 

100 έτη. 

 

Σύµφωνα µε έρευνες της Αµερικάνικης Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS) ( World 

Petroleum Assessment 2000), που αξιολογεί τους φυσικούς ενεργειακούς 

πόρους εκτιµά ότι, ένας σηµαντικός αριθµός αποθεµάτων φυσικού αερίου 

πρόκειται να ανακαλυφθεί τα επόµενα χρόνια. Πιθανή πρόβλεψη για άγνωστο 

απόθεµα φυσικού  αέριου είναι 4.301 τρισ. κυβικά (διάγραµµα 1.8).  
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1.3 ∆υτική Ευρώπη  

 

Το φυσικό αέριο αναµένεται να είναι γρηγορότερα αναπτυσσόµενη πηγή 

καυσίµων στη ∆υτική Ευρώπη, µε τη ζήτηση να µεταβάλλεται µε ετήσιο όρο 

1,8%, από 15 τρισ. κυβικά το 2002 σε 22,4 τρισ. κυβικά το 2025. Το µεγαλύτερο 

µέρος της κατανάλωσης, περίπου το 60%, του φυσικού αερίου στη ∆υτική 

Ευρώπη πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ηλεκτρική παραγωγή µεταξύ 2002 και 

2025 (βλ. Τhe Natural Gas Supply Association). Το φυσικό αέριο είναι το 

καύσιµο του µέλλοντος και αναµένεται να αντικαταστήσει παλαιότερες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούσαν 

κάρβουνο και πετρέλαιο. Επιπλέον, το φυσικό αέριο αναµένεται να είναι πιο 

ανταγωνιστικό σε σχέση µε άλλες µορφές ενέργειας (ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας), και χώρες όπως η Γερµανία και το Βέλγιο. Με πολιτικές που 

αποθαρρύνουν την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας είναι πολύ πιθανό να 

αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες πυρηνικές εγκαταστάσεις µε νέες  

εγκαταστάσεις που θα χρησιµοποιούν φυσικό αέριο. Η κατανάλωση φυσικού 

αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆υτική Ευρώπη 

προβλέπεται να αυξηθεί κατά µέσον όρο 3.6% το χρόνο από το 2002 ως το 

2025, ξεπερνώντας τη χρήση του άνθρακα και των ανανεώσιµων ενεργειών για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2015 και τη χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας µέχρι το 2025. Το µερίδιο της συνολικής ενεργειακής απαίτησης για 

ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιεί φυσικό αέριο αναµένεται να αυξηθεί από 

14% το 2002 σε 23% το 2015 και 28% το 2025. Με την αξιοσηµείωτη εξαίρεση 

της Νορβηγίας, η παραγωγή φυσικού αερίου είναι σε πτώση στις περισσότερες 

περιοχές της ∆υτικής Ευρώπης (διάγραµµα 1.9). Η ∆υτική Ευρώπη 

πραγµατοποίησε εισαγωγές 4,9 τρισ. κυβικών φυσικού αερίου το 2002, που 

αποτελεί το ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης αερίου, ενώ αναµένεται να 



αυξηθεί σε περισσότερα από 40% η ζήτηση το 2015 και περισσότερο από 50% 

το 2025. Στη ∆υτική Ευρώπη υπάρχουν 10 σταθµοί υγροποιηµένου φυσικού 

αερίου, ενώ 20 νέες εγκαταστάσεις έχουν προταθεί, και ήδη  4 βρίσκονται στο 

στάδιο της κατασκευής.  

 

∆ιάγραµµα 1.9 Κατανάλωση Φυσικού αερίου στη ∆υτική Ευρώπη ανά 

προέλευση 2002-2025 (πηγή, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

1.4 Μεταβατικές Οικονοµίες 

 

Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), η 

κατανάλωση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αναµένεται να ξεπεράσει την κατανάλωση του βιoµηχανικού τοµέα µέχρι το 

2010, και να αποτελέσει περίπου το 43% της συνολικής κατανάλωσης αερίου το 

2025 στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου 

στις παραπάνω χώρες πρόκειται να αυξηθεί σε ένα µέσο ετήσιο ποσοστό 2,2% 

από το 2002 ως το 2025 (διάγραµµα 1.10).   
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∆ιάγραµµα 1.10 : Κατανάλωση φυσικού αερίου στις µεταβατικές οικονοµίες 

1990-2025 (πηγή, www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html). 

 

1.5 Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τοµέας και η επιτακτική ανάγκη για 

αύξηση της εξάρτησης από το Φυσικό Αέριο  

1.5.1 Η ∆οµή του Ελληνικού Ενεργειακού Τοµέα 

 

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η ενέργεια 

αποτελεί έναν από τους πλέον δυναµικούς και σηµαντικούς, από πλευρά 

οικονοµικής δραστηριότητας, τοµείς της οικονοµίας. Στη χώρα µας ο συνολικός 

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων και οργανισµών που απασχολούνται στον 

ενεργειακό κλάδο ανέρχεται σε περίπου 14% συγκριτικά µε το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν ποσοστό που είναι αρκετά υψηλό (ICAP-∆ΗΛΟΣ, Κλαδική 

Μελέτη Ενέργειας, Κεφ 1, Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τοµέας). 

Η σηµασία του ενεργειακού τοµέα στην οικονοµία της χώρας άρχισε να γίνεται 

αντιληπτή κυρίως µετά την περίοδο 1973-74. Αυτό συνέβη γιατί εκείνη την 

περίοδο σηµειώθηκε η πρώτη διεθνής ενεργειακή κρίση µε την απότοµη αύξηση 

των τιµών του αργού πετρελαίου από τις χώρες µέλη του ΟΠΕΚ. Οι σηµαντικές 
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αυξήσεις τότε, µέσα σε διάστηµα λiγων εβδοµάδων, στις τιµές του αργού και 

κατά συνέπεια στα προϊόντα του πετρελαίου, είχαν σαν αποτέλεσµα, να 

δηµιουργηθούν σοβαρές πληθωριστικές πιέσεις. Σε αντίθεση µε τις άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα άργησε να αφοµοιώσει τις υψηλές ενεργειακές 

τιµές στην οικονοµία της µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν συνεχείς υψηλές 

πληθωριστικές πιέσεις. 

Η µεγέθυνση της αγροτικής και βιοµηχανικής παραγωγής καθώς και η 

αλµατώδης οικιστική ανάπτυξη, καθόρισαν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, 

όπως και τις προτεραιότητες σε πρώτες ύλες του τοµέα ενέργειας. Η χαµηλή, 

για παράδειγµα, ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας, η εκτεταµένη ανάπτυξη της 

υπόλοιπης µεταποίησης, ο περιορισµένος ρόλος των σιδηροδροµικών 

µεταφορών, κλπ. δηµιούργησαν ιδιαίτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της 

ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, το ήπιο µεσογειακό κλίµα διαµόρφωσε 

χαµηλές ενεργειακές ανάγκες για το µέσο καταναλωτή. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια η υφιστάµενη κατάσταση µεταβάλλεται σταδιακά, ακολουθώντας τόσο 

την ευρωπαϊκή περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και τις µεταβολές του κλίµατος σε 

συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ενεργειακές ανάγκες της 

χώρας αυξάνουν παράλληλα µε την αύξηση του ΑΕΠ, καθώς επίσης και λόγω 

της επαναδιάταξης της στη νέα κατανοµή εργασίας της Νότιο-Ανατολικής 

Ευρώπης. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990, πέραν των παραδοσιακών 

πρώτων υλών για την παραγωγή ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης, 

εισήχθηκε  στην ελληνική αγορά ενέργειας και το φυσικό αέριο, ενώ σταδιακά 

αναπτύσσονται και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Η σηµερινή πραγµατικότητα κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες µε ισχνό 

παραγωγικό τοµέα και, κατά τεκµήριο, µε "ήπια" κατανάλωση ενέργειας ανά 

κάτοικο. Όµως, από την έως σήµερα εξέλιξη των ενεργειακών της µεγεθών, η 

ανωτέρω διαπίστωση δεν φαίνεται να επαληθεύεται και η εξακρίβωση των 
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αιτιών που οδηγούν στο αντίθετο του αναµενόµενου, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Τα δεδοµένα τα οποία µπορούν να αναφερθούν ως αιτίες που οδηγούν σε µια 

πορεία "ενεργειακού ανορθολογισµού" στην Ελλάδα είναι τα εξής: 

 Η προσπάθεια όλων των Ελληνικών κυβερνήσεων, µετά τον πόλεµο, να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας και να µην 

επιβαρύνουν υπερβολικά τα ήδη χαµηλά εισοδήµατα των κατοίκων της χώρας, 

οδήγησε σε τιµολογιακές πολιτικές οι οποίες δεν συνέτειναν στην 

ευαισθητοποίηση της ενεργειακής συνείδησης των πολιτών και στην 

προώθηση τεχνολογιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η ανάπτυξη της τεχνολογίας των αντλιών 

θερµότητας, όπου µε την µείωση του κόστους τους και την παράλληλη αύξηση 

του µέσου διαθέσιµου οικογενειακού εισοδήµατος τα τελευταία χρόνια, 

παρατηρείται µια απρόσµενη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά τους θερινούς µήνες, για κάλυψη κλιµατιστικών φορτίων. Έτσι, το 

πλεονέκτηµα που είχε η Ελλάδα, ως µεσογειακή χώρα, να µη χρειάζεται 

µεγάλες ποσότητες ενέργειας για θέρµανση / ψύξη, τείνει να εξαλειφθεί. 

 Οι 'Έλληνες δεν χαρακτηρίζονται από αυξηµένη ενεργειακή συνείδηση και 

εξοικείωση µε ενεργειακά ζητήµατα. Η οργάνωση των πόλεων, οι καθηµερινές 

συνήθειες και εν γένει ο τρόπος ζωής τους, συνδυασµένα µάλιστα µε την 

έλλειψη κοινωνικής συµπεριφοράς δεν ευνοούν την ορθολογική κατανάλωση 

ενέργειας, 

 Τα µέσα µαζικής µεταφοράς ήταν µέχρι πολύ πρόσφατα (µέχρι την 

ολυµπιάδα του 2004 ) αρκετά υποβαθµισµένα και οι ρυθµοί κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων στις περισσότερες πόλεις είναι αργοί, µε αποτέλεσµα ιδιαίτερα 

υψηλές καταναλώσεις καυσίµων ανά µεταφερόµενο κάτοικο και χιλιόµετρο. 
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 Η µεταφορά προϊόντων εκτελείται, ως επί το πλείστον, µε φορτηγά 

αυτοκίνητα. 

 Η διακίνηση αγαθών και ανθρώπων µε σιδηρόδροµο, υπολείπεται κατά 

πολύ έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

 Οι απαιτήσεις για την ενεργειακή κάλυψη των θερµικών και κλιµατιστικών 

συσκευών είναι επιπρόσθετα αυξηµένες επειδή, κατά το παρελθόν, δόθηκε 

ιδιαίτερη σηµασία στην ενεργειακή συνιστώσα των κτιριακών κατασκευών. 

Είναι ενδεικτικό ότι ο πρώτος κανονισµός θερµοµόνωσης των κτιρίων 

θεσµοθετήθηκε το 1979 και µόλις πρόσφατα, αποφάσισε το ΥΠΕΧΩ∆Ε να 

επιβάλλει την ενεργειακή ταυτότητα των νέων κτιρίων. 

 Οι γεωργικές καλλιέργειες είναι κατατεµαχισµένες και µε µικρές αποδόσεις. 

Η πραγµατικότητα αυτή σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες ανάγκες για άντληση 

υδάτων, καθιστούν το γεωργικό τοµέα ιδιαίτερα ενεργοβόρο. 

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας υπολείπεται αισθητά έναντι αυτού 

των άλλων χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε οικονοµική 

σύγκλιση, θα συνοδευτεί ασφαλώς από αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας, σε απόλυτους αριθµούς. Φυσικά είναι βέβαιο ότι, λόγω του 

µεσογειακού κλίµατoς της Ελλάδας, ποτέ δεν πρόκειται να προσεγγίσουµε 

καταναλώσεις που παρατηρούνται στα Σκανδιvαβικά κράτη ή σε χώρες όπως 

το Βέλγιο και η Ολλαvδία. Παρατηρώντας τις εξελίξεις σε άλλες Μεσογειακές 

χώρες, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι, τα επόµενα χρόνια, η αύξηση 

καταvάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα είναι δυνατόν να ακολουθήσει 

xαµηλότερoυς ρυθµούς, µε την προϋπόθεση ότι θα καταβληθoύν σοβαρές 

προσπάθειες για εξοικονόµηση ενέργειας και εφαρµογή απoδοτικότερων 

τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας (ICAP-∆ΗΛΟΣ, Κλαδική Μελέτη Ενέργειας, 

Κεφ 1, Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τοµέας). 



Οι κύριοι κλάδοι του ελληνικού τοµέα ενέργειας είναι: ο κλάδος των 

πετρελαιοειδών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυχείων λιγνίτη. Προσφάτως 

αναπτύσσεται δυναµικά και ο κλάδος του φυσικού αερίου, µε την εισαγωγή του 

καυσίµου αυτού σε σηµαντικές ποσότητες από τη Ρωσία από το 1997 και την 

Αλγερία (υγροποιηµένο) πιο πρόσφατα (2000). 

 

1.5.2 Παραγωγή εισαγωγή και διάθεση ενέργειας 

  

1.5.2.1 Παραγωγή ενέργειας  

 

Η Ελλάδα κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις ως προς την καταvάλωση 

ενέργειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που oφείλεται τόσο 

στη διάρθρωση της παραγωγής και της σύνθεσης του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος, όσο και στις ευνοϊκές κλιµατoλογικές συνθήκες. Σύµφωνα µε όλα τα 

δεδοµένα, εάν η ελληνική αγορά ενέργειας αξιοποιήσει στα αµέσως επόµενα 

έτη όλες εκείνες τις τεχνολογικές εξελίξεις που οδηγούν στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και στην εφαρµογή αποδοτικότερων µεθόδων παραγωγής, τότε η 

αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ενδέχεται να ακολουθήσει µικρότερο ρυθµό 

από το µέσο αντίστοιχο της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (διάγραµµα 1.11). 
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∆ιάγραµµα 1.11: Εξέλιξη της συνολικής παραγόµενης ενέργειας (πηγή, 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενεργειακά Ισοζύγια).   

Η κύρια πηγή εγχώριου καυσίµου στη χώρα παραµένει ο λιγvίτης µε συµµετοχή 

πάνω από 80% στην παραγωγή ενέργειας στο διάστηµα 84,22% το 1993–σε 

82,69% το 2003 (βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής). 

Το ποσοστό συµµετοχής του πετρελαίου στο διάστηµα 1993-2003 µειώθηκε 

από 6,04% σε 1,38% αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι η συµµετοχή 

των υδροηλεκτρικών σταθµών υπερβαίνει ελαφρά το 4,14% της παραγόµενης 

ενέργειας. Ειδικά οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα και ηλιακοί 

συλλέκτες) συνεισφέρουν µε ποσοστό 1,93% στο τέλος της δεκαετίας 1993 -

2003. 

 

1.5.2.2 Εισαγωγή ενέργειας 

 

Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Aνάπτυξης και ειδικότερα αναλύοντας τα 

ενεργειακά ισοζύγια από το 1993 έως το 2003 (αναλυτικοί πίνακες στο 

παράρτηµα) για το 1993, η εξάρτηση της χώρας από την εισαγόµενη ενέργεια 

ανέρχεται στο 63,54% της ενεργειακής ζήτησης και καταλήγει στο 67,30% για το 

έτος 2003. Παρατηρούµε µια ανοδική τάση από το 1998 και έως το 2003 που 

απεικονίζει την αύξηση εισαγωγών του νέου καυσίµου του φυσικού αερίου 

έναντι του πετρελαίου όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1.12 
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∆ιάγραµµα 1.12 : Εξάρτηση της Ελλάδας από  την εισαγόµενη ενέργεια σε 

σχέση µε το ενεργειακό ισοζύγιο. 

  

Το φυσικό αέριο θα λέγαµε ότι βρίσκεται ακόµα σε µια νηπιακή κατάσταση σε 

ότι αφορά τον Ελλαδικό χώρο, (πρώτη φορά εισάγεται φυσικό αέριο το 1996) 

παρόλα αυτά την τελευταία πενταετία έχει εισχωρήσει δυναµικά στο ενεργειακό 

ισοζύγιο της χώρας και θα λέγαµε ότι βρίσκεται σε σχέση αντιστρόφως ανάλογη 

µε το πετρέλαιο. Να σηµειώσουµε εδώ ότι µόλις πρόσφατα υπογράφηκαν οι 

συµβάσεις κατασκευής καταρχήν του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού και κατ' 

επέκταση του Ελληνο-Ιταλικού που µε την ολοκλήρωση της κατασκευής τους θα 

επηρεάσουν σηµαντικά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και θα καθιερώσουν 

την Ελλάδα ως ένα ενεργειακό σταυροδρόµι (διάγραµµα 1.13). 

Το πετρέλαιο από την άλλη µεριά αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των 

εισαγωγών ενέργειας της χώρας µε ποσοστά, θα πρέπει να το τονίσουµε, 

µειούµενα σε σχέση µε νέες µορφές ενέργειας φιλικότερων ως προς το 

περιβάλλον. Το πετρέλαιο το 1993 αποτελούσε το 95,32% των εισαγωγών ενώ 

το 2003 το 90,09% (διάγραµµα 1.14).  
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∆ιάγραµµα 1.13 : Ποσοστιαία µεταβολή των εισαγωγών φυσικού αερίου στη 

δεκαετία 1993-2003. 

Επίσης, το ποσοστό συµµετοχής των στερεών καυσίµων στο σύνολο των 

εισαγωγών µειώνεται συνεχώς κατά την δεκαετία 1993-2003, από 4,22% το 

1993 σε 1,69% το 2003 (βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Ενεργειακής 

Πολιτικής) (διάγραµµα 1.14). 

1
2003

2002
2001

20001999
199819971996

199519941993

85,00%
86,00%
87,00%
88,00%
89,00%
90,00%
91,00%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
 

∆ιάγραµµα 1.14 : Ποσοστιαία µεταβολή των εισαγωγών υγρών καυσίµων στη 

δεκαετία 1993-2003 (πηγή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ενεργειακά Ισοζύγια). 
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Η συµµετοχή της εισαγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας παραµένει σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα, κάτω του 1,5% (από 0,45% το 1993 σε 1,25% το 2003)  µε ανοδικές 

τάσεις αφού παρατηρείται αύξηση σε απόλυτα µεγέθη 

 

1.5.2.3 Συνολική διάθεση ενέργειας  

 

Η συνολική ζήτηση ενέργειας στη χώρα ανερχόταν σε 22.162 Χ 10 6 Τόνοι 

Ισοδύναµου Πετρελαίου (ΤΙΠ) το 1993, σηµειώνοντας αύξηση κατά 3,38% ως 

προς το1994 και 36,06% ως προς το 2003, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 

3,14% στο διάστηµα 1993-2003 (διαγράµµατα 1.15 & 1.16). 
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∆ιάγραµµα 1.15 : Ποσοστιαία µεταβολή των εισαγωγών στερεών καυσίµων στη 

δεκαετία 1993-2003. 
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∆ιάγραµµα 1.16 : Συνολική διάθεση ενέργειας στην Ελλάδα την τελευταία 

δεκαετία. 

 Από την ανάλυση της συµµετοχής των επιµέρους καυσίµων στη συνολική 

διάθεση, παρατηρείται ότι το πετρέλαιο κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα 

πάνω από 14.000 Τόνους Ισοδύναµου Πετρελαίου στο µεγαλύτερο µέρος της 

δεκαετίας (1993-2003) (διάγραµµα 1.17). 
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∆ιάγραµµα 1.17 : Συνολική διάθεση πετρελαίου στη δεκαετία 1993-2003. 

 

Όσον αφορά στο φυσικό αέριο και το υγραέριο, παρατηρείται έντονη αύξηση 

στο ποσοστό συµµετοχής τους στη συνολική διάθεση στο τέλος της δεκαετίας, 

γεγονός αναµενόµενο αφού οι πρώτες ποσότητες εισαγόµενου φυσικού αερίου 

άρχισαν να καταναλώνoνται µετά το 1997 (διάγραµµα 1.18). 
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∆ιάγραµµα 1.18 : Συνολική διάθεση φυσικού αερίου στη δεκαετία 1993-2003. 



 

Αντιθέτως, η συµµετοχή των στερεών καυσίµων (που προέρχονται κυρίως από 

εγχώριο λιγνίτη) παρουσιάζουν µεταβολές κατά χρονικά διαστήµατα και 

µειώνονται σταθερά την τελευταία τριετία 2001,2002,2003 (διάγραµµα 1.19).  
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∆ιάγραµµα 1.19 : Συνολική διάθεση ενέργειας από λιγνίτη στη δεκαετία 1993-

2003. 

Η συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας από τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 0,88 % -1,36% ενώ η συµµετοχή των 

καυσόξυλων στη συνολική ενεργειακή κατάσταση σηµειώνει πτωτικές τάσεις  

(Υπουργείο Ανάπτυξης ∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής) (διάγραµµα 1.20). 
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∆ιάγραµµα 1.20 : Συνολική διαθέσιµη ενέργεια από υδροηλεκτρικούς σταθµούς 

στη δεκαετία 1993-2003. 
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Ο κλάδος των µεταφορών παραµένει ο σηµαντικότερος τοµέας ζήτησης 

ενέργειας. Το ποσοστό συµµετοχής του στο σύνολο της κατανάλωσης 

κυµαίνεται από 42,04% το 1993 έως 36,76% το 2003 που σηµαίνει ότι 

µακροπρόθεσµα είναι λιγότερο ενεργοβόρος, παρότι ενώ ο µέσος ρυθµός 

αύξησης στο διάστηµα αυτό ήταν 2,01% και υπήρχε αύξηση σε απόλυτους 

αριθµούς (διάγραµµα 1.21). 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

20032002200120001999199819971996199519941993

S1

ΕΤΟΣ 

 

∆ιάγραµµα 1.21 : Τοµέας µεταφορών κατά τη δεκαετία 1993-2003. 

 

Ο βιοµηχανικός τοµέας συµµετέχει µε ποσοστά από 24,65% το 1993 έως 

21,79% το 2003, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης στο διάστηµα αναφοράς κατά 

2,20% (διάγραµµα 1.22). 

Αντιστοίχως, οι λοιποί κλάδοι (οικιακός, εµπορικός, δηµόσιας διοίκησης) 

συµµετέχουν στο σύνολο της ζήτησης µε ποσοστό 30,83%το 1993 ενώ το 2003 

µε 39,36%, σηµειώνοντας µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης στο διάστηµα αναφοράς, 

κατά 6,02%.  
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∆ιάγραµµα 1.22  Βιοµηχανικός  τοµέας κατά τη δεκαετία 1993-2003. 

 

1.6 Ενεργειακή Ζήτηση 

 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό για την παραγωγή και διάθεση ενέργειας 

στην Ελλάδα, αξίζει να εξετάσουµε τους βασικούς παράγοντες οι οποίοι 

διαµορφώνουν τη ζήτηση και τις τάσεις της. Ασφαλώς τα πάντα ξεκινούν από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου του 

µέσου Έλληνα. Καθώς η ελληνική οικονοµία θα βαίνει συγκλίνουσα προς τον 

µέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονοµιών είναι φυσικό να αυξάνεται η ζήτηση 

ενέργειας. Η ζήτηση αυτή εκτιµάται ότι θα αυξάνεται σε όλους τους τοµείς, πλην 

της βιοµηχανίας, όπου η τάση είναι φθίνουσα έστω και αν υπάρχει µικρή 

ονοµαστική αύξηση κατ' έτος. Με τη συνεχή αύξηση του αριθµού των 

µεταφορικών µέσων, ιδίως των Ι.Χ., και την παράλληλη συνεχή ανάπτυξη και 

βελτίωση του οδικού δικτύου στην χώρα, είναι βέβαιο ότι ένα σηµαντικό µέρος 

της ενεργειακής ζήτησης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να προέρχεται από τους 

τοµείς των µεταφορών, οι οποίοι ευθύνονται για ένα σοβαρό τµήµα (περίπου 

40%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σταθερή αναµένεται να είναι και 

η αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση του εµπορικού-οικιστικού τοµέα, αφού ο 
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µέσος Έλληνας διαθέτει πλέον ένα ικανό µέρος του διαθεσίµου εισοδήµατός του 

για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του (λ.χ. εγκατάσταση συστηµάτων 

θέρµανσης, κλιµατισµού, τηλεόρασης, ηλεκτρονικών µηχανηµάτων, κλπ.). 

 

1.7 Ενεργειακές Πηγές  

 

1.7.1 Πετρέλαιο  

 

Όπως στις περισσότερες χώρες του κόσµου, έτσι και στην Ελλάδα, κύρια 

ενεργειακή πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο, το οποίο, σχεδόν αποκλειστικώς, 

εισάγεται. Στην κατανάλωση των πετρελαιοειδών στηρίζονται, σε µεγάλο βαθµό, 

οι µεταφορές, η θέρµανση κτιρίων και το µεγαλύτερo µέρος της ενέργειας που 

καταναλώνει ο τοµέας της µεταποίησης. Πρόσφατα στοιχεία αποδεικνύουν ότι 

υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες ύπαρξης πετρελαϊκών κοιτασµάτων στον 

ελληνικό χώρο. Τα τελευταία έτη πραγµατοποιούνται έρευνες σε τέσσερις 

περιοχές (Αιτωλοακαρνανία, Β.∆ Πελοπόννησος, Ιωάvνινα και ∆υτικός 

Πατραϊκός Κόλπος) και αναµένονται τα αποτελέσµατα. Η Ελλάδα παράγει µία 

µικρή ποσότητα αργού πετρελαίου από το κοίτασµα του Πρίνου στο Βόρειο 

Αιγαίο, το οποίο µόλις καλύπτει το 1,6% των πετρελαϊκών αναγκών της χώρας. 

Σε απόλυτους αριθµούς, η κατανάλωση πετρελαϊκών προϊόντων στην Ελλάδα 

κυµαίνεται σε µικρότερα επίπεδα, συγκριvόµενη µε τις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

 

1.7.2 Ηλεκτρική ενέργεια 
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Ηλεκτρική ενέργεια καταναλώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1889, για 

να φωτίσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μέχρι το 1949, η παραγωγή και 

διανοµή της γινόταν βασικά από τις δηµοτικές επιχειρήσεις (π.χ. ΗΕΑΠ µέχρι το 

1961) και µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις (βλ. ∆ΕΗ Αnnual Report 2004).  Το 1950 

ιδρύθηκε η ∆ηµόσια Eπιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) µε κύρια αποστολή την 

αποκλειστική παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, µε τη φθηνότερη δυνατή τιµή, στα πλαίσια της οικονοµικής πολιτικής 

της χώρας. Μετά από λίγα χρόνια, η ∆ΕΗ απέκτησε και το αποκλειστικό 

δικαίωµα της διανοµής. Το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ αποτελείται 

από το διασυνδεδεµένο σύστηµα της ηπειρωτικής χώρας, µε τα προς αυτό 

διασυνδεδεµένα νησιά και τα συστήµατα της Κρήτης και της Ρόδου και τους 

αυτόνοµους σταθµούς παραγωγής των υπόλοιπων νησιών. Από το 2001 

απελευθερώνεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας σε ποσοστό ίσο 

µε το µέσο σταθµικό των κοινοτικών αγορών που καθορίζεται κάθε έτος µε 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περαιτέρω, η αγορά θα εξελίσσεται µε 

τους ισχύοντες ή µέλλοντες να ισχύσουν κοινοτικούς όρους. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι σε απόλυτους αριθµούς η Ελλάδα παρουσιάζει χαµηλή κατανάλωση, 

µεγαλύτερη, ωστόσο, της Πορτογαλίας, ∆ανίας, Ιρλανδίας και Λουξεµβούργου. 

 

1.7.3 Στερεά Καύσιµα 

 

Το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ελλάδα στηρίζεται κατά 33% 

περίπου στη χρήση στερεών καυσίµων. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο 

µεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συστηµατική 

εκµετάλλευση του λιγνίτη στη Βόρεια Ελλάδα (Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο) και στην 

Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη), συνιστά για την Ελλάδα έναν από τους κύριους 

άξονες της ενεργειακής πολιτικής (ΙΟΒΕ, Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 2005). 
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Χρησιµοποιείται, σχεδόν αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

ενώ η συµµετοχή του στη συνολική παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ήταν 82,6% 

το 1998. Στο δίκτυο της ∆ΕΗ σήµερα λειτουργούν 21 λιγνιτικές µονάδες 

συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 5.288 MW. Η ιδιωτική παραγωγή περιορί-

ζεται στην εκµετάλλευση µικρών λιγνιτωρυχείων (κυρίως στην περιοχή της 

Φλώρινας), µε µικρό ποσοστό συµµετοχής . 

 

1.7.4 Φυσικό Αέριο  

 

Η εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποφασίστηκε από την πολιτεία στα 

πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισµού και βελτίωσης του ενεργειακού 

ισοζυγίου αλλά και των ενεργειακών πηγών της χώρας µας. Η υλοποίηση του 

µεγάλου αυτού ενεργειακού έργου ανατέθηκε στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου 

(∆ΕΠΑ) Α.Ε., ενώ η επένδυση χρηµατοδοτήθηκε κατά 40% περίπου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εισαγωγή και αξιοποίηση του φυσικού αερίου 

προϋποθέτει την ύπαρξη της κατάλληλης υποδοµής, για τη µεταφορά, την 

αποθήκευση και τη διανοµή του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συνολικός 

προϋπολογισµός του έργου υποδοµής του φυσικού αερίου έφθασε τα 700 δισ. 

δρχ. και αποτελεί το µεγαλύτερο ενεργειακό έργο µετά τον εξηλεκτρισµό της 

Ελλάδας. Η ∆ΕΠΑ έχει το µη µεταβιβάσιµο δικαίωµα να εισάγει, να µεταφέρει 

και να πωλεί φυσικό αέριο στους τελικούς καταναλωτές, µε κατανάλωση 

µεγαλύτερη από 100 GWh. 

 Η Ελλάδα έχει τύχει δεκαετούς εξαίρεσης µέχρι το 2006 για την απελευθέρωση 

της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου (∆ΕΠΑ, Annual Report 2004). 

 

1.7.5 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
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Η συµµετοχή του τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, 

βιοµάζα, µικρά-υδροηλεκτρικά έργα και γεωθερµία), στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

χώρας ανέρχεται γύρω στο 4% της συνολικής ζήτησης. Υπάρχει άρα, σηµαντικό 

πεδίο ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην 

Ελλάδα. Η χρήση αιολικής ενέργειας δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλή στη χώρα µας, 

αναπτύσσεται όµως µε ικανοποιητικούς ρυθµούς. Τα υφιστάµενα σήµερα 

αιολικά πάρκα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και αυτά της ∆ΕΗ, αναµένεται να 

αξιοποιήσουν την αιολική ενέργεια στα αµέσως επόµενα χρόνια. Η ηλιακή 

ενέργεια αξιοποιείται κυρίως µε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες για την 

παραγωγή θερµού νερού για οικιακή και εµπορική χρήση. Η συνολική 

εγκατεστηµένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ξεπερνά τα 2,5 εκ.m2 

καθιστώντας την Ελλάδα πρώτη µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που χρησιµοποιούν την πηγή αυτή για θέρµανση νερού. Όσον αφορά στην 

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισµού, αυτή ήδη 

επιτυγχάνεται µε την χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Εξίσου 

ενδιαφέρουσες και αρκετά υποσχόµενες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της 

γεωθερµίας και της βιοµάζας. Η Ελλάδα διαθέτει αρκετές περιοχές µε υψηλή 

γεωθερµία (π.χ. Μήλος, Νίσυρος, Β. Ελλάδα) µε δυνατότητα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και ενέργειας για θέρµανση. Όσον αφορά στην 

εκµετάλλευση της βιοµάζας, υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές σε εθνικό 

επίπεδο, τόσο για την παραγωγή βιοκαυσίµων όσο και για την αξιοποίηση της 

φυτικής παραγωγής. Με δεδοµένο τον προβληµατισµό για τη µελλοντική 

αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µε µεθόδους οικονοµικές αλλά και 

φιλικές προς το περιβάλλον, η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας παρουσιάζει, εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

κάλυψη αυτών των αναγκών. Η Ελλάδα, στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 
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ενέργειας, µπορεί να θεωρηθεί χώρα ιδιαιτέρως ευνοηµένη από τη φύση. Το 

κλίµα είναι µεσογειακό, µε πολλές ηµέρες ηλιοφάνειας και οι άνεµοι που 

επικρατούν, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, έχουν και διάρκεια και ένταση. 

Εντούτοις, λόγω κυρίως του θεσµικού πλαισίου που ίσχυε µέχρι το 1994, η 

αξιοποίηση των πηγών αυτών - ιδίως της αιολικής - δεν ήταν η αναµενόµενη. 

Μετά την εφαρµογή όµως του Ν 2244/94, ξεκίνησαν σηµαντικές επενδυτικές 

προσπάθειες, του ιδιωτικού κυρίως τοµέα. Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο, 

δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοπαραγωγούς ή ανεξάρτητους παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας να εγκαθιστούν µονό δες παραγωγής ενέργειας, µε βάση 

τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ισχύος µέχρι 50 MW ανά θέση. Η ∆ΕΗ είναι ο 

µοναδικός αγοραστής της παραγόµενης ενέργειας και υποχρεούται να την 

απορροφά µε τιµές που καθορίζονται από τον ίδιο νόµο. 
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Κεφάλαιο 2 

Porter Analysis – Θεσµικό πλαίσιο – Ανταγωνιστικός αγωγός 

Nabucco 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναλυθούν οι 5 δυνάµεις του PORTER σε σχέση µε 

την αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, θα αναφέρουµε το θεσµικό 

πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα καθώς και τον 

ανταγωνιστικό αγωγό Nabucco.  

 

2.1. Ανάλυση των 5 δυνάµεων του Porter  

 

Ο Michael Porter, καθηγητής σε θέµατα στρατηγικών ανταγωνισµού, 

υποστηρίζει ότι µια επιχείρηση ενδιαφέρεται περισσότερο για την ένταση του 

ανταγωνισµού µέσα στον κλάδο στον οποίο ανήκει. Για να ανιχνεύσει 

προσεκτικά τον κλάδο της η επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει τη σηµασία που 

έχει για την επιτυχία της κάθε µια από τις πέντε δυνάµεις : απειλή για την είσοδο 

νέων επιχειρήσεων, ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες εταιρείες, απειλή 

από υποκατάστατα προϊόντα, διαπραγµατευτική ισχύς αγοραστών και 

διαπραγµατευτική ισχύς προµηθευτών.  

 

H ύπαρξη των πέντε δυνάµεων καθορίζει κατά µία έννοια τα όρια των παικτών 

του κλάδου καθώς και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν. “H συλλογική 

ισχύς αυτών των δυνάµεων” υποστηρίζει “καθορίζει τις τελικές δυνατότητες του 

κλάδου, όπου η δυνατότητα κέρδους µετριέται µε βάση τη µακροχρόνια 

απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων“. Βραχυπρόθεσµα οι δυνάµεις αυτές 

ενεργούν ως εµπόδια στις δραστηριότητες µιας εταιρείας. Μακροπρόθεσµα 



όµως µία εταιρεία µπορεί ίσως να αλλάξει την ισχύ µιας ή περισσοτέρων από 

τις δυνάµεις αυτές προς όφελος της, µε την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής (Hunger & Wheelen, 2004).  

 

Το υπόδειγµα του Porter λειτουργεί ως εργαλείο  για την ανάλυση της δοµής 

του κλάδου, για την ανάλυση του ανταγωνισµού και για την περαιτέρω 

διαµόρφωση στρατηγικής. Μακροχρόνια η δοµή ενός κλάδου παραµένει σχετικά 

σταθερή, βέβαια πολλές φορές επενεργούν αντίθετες δυνάµεις και 

προκαλούνται στρεβλώσεις και προβλήµατα επηρεάζοντας την ισορροπία του 

κλάδου. Η αλληλεπίδραση όλων των παικτών του κλάδου δηµιουργεί δράσεις 

και αντιδράσεις, επιθετικές και αµυντικές κινήσεις που τείνουν µακροχρόνια να 

εξισορροπούνται. Η ανάλυση του ανταγωνισµού µας δείχνει το επίπεδο της 

αντιπαλότητας των παικτών του κλάδου. Μας βοηθά επίσης να κατανοήσουµε 

τις διάφορες δυνάµεις που αλληλεπιδρούν (ισχυρός- αδύναµος  ανταγωνιστής, 

προσφορά και ζήτηση προϊόντος, αύξηση και µείωση τιµών και ποσοτήτων) έτσι 

ώστε να ισορροπήσει ο κλάδος. Τέλος αποτελεί µέσο διάγνωσης για τις πιθανές 

επιθετικές κινήσεις άλλων ανταγωνιστών του κλάδου µε την έγκαιρη διάγνωση 

µελλοντικών απειλών και την υιοθέτηση ασφαλών στρατηγικών κινήσεων στη 

σκακιέρα του κλάδου. 

 

∆ιάγραµµα 2.1 Το µοντέλο των 5 δυνάµεων του Porter 
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2.2. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

 

Οι αγοραστές επηρεάζουν έναν κλάδο µε τη δυνατότητα που έχουν να 

συµπιέζουν τις τιµές, µε το να διαπραγµατεύονται για υπηρεσίες καλύτερης 

ποιότητας ή µεγαλύτερου αριθµού και µε το να στρέφουν τον έναν ανταγωνιστή 

εναντίον του άλλου.  

 

2.2.1. Κατηγορίες αγοραστών  

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγοραστών βιοµηχανικοί πελάτες, τελικοί 

καταναλωτές, δηµόσιες επιχειρήσεις κτλ, που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές ανάγκες και έχουν διαφορετικά κριτήρια για την επιλογή 

προϊόντος. Το εισόδηµα είναι εκείνο που πολλές φορές θα παίξει σηµαντικό 

ρόλο στην απόφαση του να αγοράσει ένα προϊόν, ενώ αντίθετα το θέµα της 

ποιότητας είναι εκείνο που πρωτίστως απασχολεί τους βιοµηχανικούς 

καταναλωτές. 

Εποµένως οι καταναλωτές θα µπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής 

 Ως προς το είδος του αγοραστή 

 Ως προς τη χρήση του προϊόντος 

 Ως προς την τεχνολογία που ενσωµατώνει 

 Ως προς το µέγεθος του αγοραστή  

 Ως προς τις ανάγκες προµήθειας  

 Ως προς τους ανεξάρτητους ψυχολογικούς λόγους επιλογής προϊόντος 

 

Βέβαια ο κάθε καταναλωτής δεν ασκεί από µόνος του πάντα ισχυρή πίεση στον 
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κλάδο θα πρέπει να συντρέχουν και κάποιες προϋποθέσεις  

Ισχυρός αγοραστής υφίσταται όταν (Hunger  &  Wheelen, 2004) : 

 αγοράζει µεγάλη ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας από συγκεκριµένο 

προµηθευτή. 

 µπορεί να κάνει ολοκλήρωση προς τα πίσω (µια εφηµερίδα να 

κατασκευάζει µόνη της το χαρτί που χρησιµοποιεί). 

 υπάρχουν πολλοί προµηθευτές επειδή το προϊόν είναι τυποποιηµένο ή 

δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο προϊόν.(πρατήρια βενζίνης). 

 το κόστος µετακίνησης σε άλλο προµηθευτή είναι µηδαµινό. 

 Όταν το προϊόν κοστίζει ακριβά και ο αγοραστής είναι διατεθειµένος να 

αναζητήσει καλύτερη τιµή (καύσιµα, αµόλυβδη βενζίνη). 

 

2.2.2. Στρατηγική για την επιλογή αγοραστή 

 

Φυσικά το τέλειο θα ήταν η κάθε επιχείρηση να επέλεγε τον αγοραστή µε τη 

µικρότερη διαπραγµατευτική δύναµη, πράγµα που θα συνέβαλε αποφαστικά 

στην κερδοφορία της επιχείρησης. Όµως κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

λόγω του µεγάλου όγκου των αγοραστών και των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών τους. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να επιλέγεις µόνο «καλούς 

πελάτες». Όµως µια εταιρεία αν δεν είναι δυνατό να επιλέξει καλούς πελάτες, 

ίσως είναι δυνατό να τους δηµιουργήσει, παρέχοντας τους ευνοϊκές συνθήκες 

προκειµένου να επιτύχει συναλλαγές µαζί τους, και στη συνέχεια να 

δηµιουργήσει κόστος µετακίνησης έτσι ώστε να ενισχύσει τη θέση της. Η 

ανάπτυξη των αγοραστών µε τη σειρά της συµβάλλει στην ανάπτυξη όλου του 

κλάδου, λόγω της µεγαλύτερης ποσότητας που είναι διατεθειµένοι να 

αγοράσουν και στην εναλλαγή των µεριδίων της αγοράς, στην περίπτωση που 

µετακινηθούν σε ανταγωνιστή προµηθευτή. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα 
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πρέπει να κινούνται όλες οι εταιρείες αφού προηγουµένως έχουν εκτιµήσει τα 

δεδοµένα της αγοράς τους.  

 

2.2.3. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών στον υποκλάδο 

του φυσικού αερίου 

Στον υποκλάδο του φυσικού αερίου υπάρχουν και βιοµηχανικοί καταναλωτές 

και τελικοί καταναλωτές και κρατικές επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται µε 

φυσικό αέριο. Στους βιοµηχανικούς καταναλωτές θα πρέπει να αναφερθεί η 

∆.Ε.Η. η οποία αποτελεί και το µεγαλύτερο πελάτη φυσικού αερίου µε ποσοστό 

περίπου 75%  και η οποία είναι σε θέση να ασκήσει ισχυρή πίεση σύµφωνα µε 

το υπόδειγµα του Porter. Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ  ότι παρουσιάζεται 

µια ελληνική ιδιαιτερότητα καθώς η ∆.Ε.Η. είναι ταυτόχρονα αγοραστής φυσικού 

αερίου και ανταγωνιστής της ∆ΕΠΑ, στον κλάδο της ενέργειας οπότε θα λέγαµε 

ότι εξασκούνται αντίθετες δυνάµεις ανάλογα µε τον ρόλο που ενσαρκώνει σε 

κάθε στρατηγική της απόφαση. Έµφαση πρέπει να δοθεί και στις νέες µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου (ηλεκτροπαραγωγή) 

που θα αποτελέσουν τους µεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου στο 

εγγύς και απώτερο µέλλον και συνεπώς τους κυριότερους παράγοντες 

ανάπτυξης της αγοράς.  

Οι τελικοί καταναλωτές φυσικού αερίου (Βιοµηχανία, Υπηρεσίες, Νοικοκυριά, 

Μεταφορές) αποτελούν το 22% και εξυπηρετούνται από τις Εταιρείες Παροχής 

Αερίου. Οι µαζικές συνδέσεις καταναλωτών τα τελευταία χρόνια δείχνουν την 

τάση που έχουν να συνδεθούν µε το υπάρχον δίκτυο αερίου, τόσο για λόγους 

οικονοµικούς, αφού αυτή τη στιγµή αποτελεί την πλέον οικονοµική µορφή 

ενέργειας, όσο και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αφού το φυσικό 
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αέριο αποτελεί τη φιλικότερη µορφή ενέργειας προς το περιβάλλον. Σε αυτό το 

γεγονός συνέβαλε ουσιαστικά το θεσµικό πλαίσιο και η κυβερνητική πολιτική 

που αφενός υποχρέωσε όλες τις νέες οικοδοµές να έχουν άδεια και 

εγκατάσταση για σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου και αφετέρου η γρήγορη 

επέκταση του δικτύου παροχής σε αρκετές πόλεις, έτσι ώστε να είναι πιο 

προσβάσιµο το ενεργειακό αυτό προϊόν. Το υπόλοιπο ποσοστό περίπου 3% 

χρησιµοποιεί ο τοµέας της πρωτογενούς παραγωγής. (ΙΟΒΕ, 2004). 

 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των τελικών καταναλωτών (αγοραστών) έχει έως 

τώρα µικρή σηµασία λόγω του µονοπωλιακού χαρακτήρα της Ελληνικής 

αγοράς. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς και το άνοιγµα της µε νέους 

παροχούς, ενδέχεται η αγοραστική δύναµη των αγοραστών να βαίνει 

αυξανόµενη λόγω του γεγονότος ότι πλέον θα επιλέγουν τον προµηθευτή-

παροχέα που επιθυµούν. Το προϊόν απευθύνεται δυνητικά σε όλους τους 

κάτοικους της Ελλάδας όµως, πρακτικά  απευθύνεται στα 3/5 του πληθυσµού 

της Ελλάδας υπό την έννοια ότι µόνο οι κάτοικοι Αθήνας–Θεσσαλονίκης και 

µερικών ακόµα µεγάλων πόλεων µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το 

καύσιµο. Επειδή η αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται σε νηπιακή κατάσταση είναι 

λογικό οι συγκεκριµένοι αγοραστές να µην έχουν ακόµα αρκετή δύναµη έτσι 

ώστε να επηρεάσουν την τιµή του προϊόντος µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

 

2.3 Απειλή νέο-εισερχόµενου  

 

Πάντα υφίσταται η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στη δοµή ενός κλάδου, οι 

νέες επιχειρήσεις έχουν νέες καινοτόµες ιδέες, ιδιαίτερες ικανότητες, 

ανταγωνιστικότερο προϊόν, σηµαντικούς πόρους να επενδύσουν και επιθυµία 

να ανταγωνιστούν για ένα µερίδιο της αγοράς.  



 

2.3.1. Εµπόδια εισόδου νεοεισερχοµένων ανταγωνιστών στο κλάδο  

 

Οι προσδιορισµένες εκ των προτέρων και ήδη διαµορφωµένες συνθήκες που 

αποτρέπουν ή καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την είσοδο µίας νέας επιχείρησης 

στο κλάδο ονοµάζονται εµπόδια εισόδου. Τέτοια εµπόδια είναι οι ήδη 

διαµορφωµένες οικονοµίες κλίµακας, η διαφοροποίηση του προϊόντος, οι 

ανάγκες σε κεφάλαια, το κόστος µετακίνησης, η κυβερνητική πολιτική κτλ.. Στον 

παρακάτω πίνακα  2.1 φαίνεται κάθε ένα από τα εµπόδια εισόδου έχει την δική 

του σπουδαιότητα σε ότι αφορά τον υποκλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα  

 

Πίνακας 2.1 Σπουδαιότητα παραγόντων δηµιουργίας εµποδίων εισόδου στον 

υποκλάδο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 
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(ΙΟΒΕ, 2004) 

 

2.3.1.1. Οικονοµίες κλίµακας  

 

Όταν οι υφιστάµενοι ανταγωνιστές έχουν “πλεονέκτηµα κόστους” (cost 
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advantage) χάρη σε οικονοµίες κλίµακας αυτό σηµαίνει ότι οι δυνητικοί 

ανταγωνιστές πρέπει να εισέλθουν στην αγορά µε αντίστοιχη δυναµική (πράγµα 

κοστοβόρο και ριψοκίνδυνο) ή διαφορετικά να έχουν “µειονέκτηµα κόστους” 

(cost disadvantage) κι εποµένως χαµηλότερη κερδοφορία. Οι ήδη 

διαµορφωµένες οικονοµίες κλίµακας δίνουν σηµαντικό πλεονέκτηµα στις 

υπάρχουσες εταιρείες έναντι κάθε νέου ανταγωνιστή (How competitive forces 

shape strategy, Harvard Business Review, Michael Porter).   

 

 Παρόλα αυτά νέες προοπτικές ανοίγονται µετά την απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα µετά από τη σχετική κοινοτική οδηγία. Ο 

διαχωρισµός της υπάρχουσας εταιρείας σε δυο ουσιαστικά κλάδους (κλάδος 

µεταφοράς φυσικού αερίου και κλάδος εµπορίας φυσικού αερίου), χαµηλώνει τα 

εµπόδια εισόδου που υπήρχαν έως τώρα, λόγω κυρίως του γεγονότος ότι οι 

νεοεισερχόµενοι στον κλάδο δεν θα είναι υποχρεωµένοι να αγοράσουν τον 

υπάρχοντα πάγιο εξοπλισµό (αγωγός, δίκτυα κτλ..), αλλά πλέον θα µπορούν να 

χρησιµοποιούν τον παραπάνω εξοπλισµό, πληρώνοντας µόνο τέλη διέλευσης 

για τις ποσότητες φυσικού αερίου που θα διέλθουν, αλλάζοντας ριζικά το 

σκηνικό στην Ελληνική αγορά ενέργειας.  

 

2.3.1.2. ∆ιαφοροποίηση προϊόντος  

 

Όσο υψηλότερη είναι η πίστη των αγοραστών για επώνυµα προϊόντα τόσο 

εντονότερες πρέπει να είναι οι ενέργειες µάρκετινγκ των εν δυνάµει 

ανταγωνιστών ώστε να “κλέψουν” πελάτες από τις κυρίαρχες εταιρείες της 

αγοράς, οι οποίες µε τη σειρά τους δηµιουργούν µεγαλύτερα εµπόδια εισόδου 

µε τα υψηλά επίπεδα διαφήµισης και προώθησης των προϊόντων. Η 
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διαφοροποίηση υψώνει ένα εξαιρετικά σηµαντικό εµπόδιο εισόδου, που για να 

ξεπεραστεί χρειάζεται µεγάλες χρηµατικές επενδύσεις. Να σηµειώσουµε εδώ ότι 

αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος στον υποκλάδο του 

φυσικού αερίου, και ούτε προβλέπεται στο άµεσο µέλλον, το πιθανότερο είναι 

ότι η διαφοροποίηση θα είναι περισσότερο στον τοµέα των υπηρεσιών. 

 

2.3.1.3. Απαιτήσεις κεφαλαίων  

 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια είναι οι απαραίτητες επενδύσεις που πρέπει να κάνει  

ένας νεοεισερχόµενος ώστε να υπερπηδήσει τα εµπόδια εισόδου και να 

λειτουργήσει µε µειονέκτηµα κόστους. Στον κλάδο της ενέργειας πριν από την 

απελευθέρωση των αγορών τα απαιτούµενα κεφάλαια ήταν πολύ υψηλά και 

δύσκολα κάποιος νέος ανταγωνιστής θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει τόσο 

ευρείες επενδύσεις (σε δίκτυα, εγκαταστάσεις, τεχνικό και τεχνολογικό 

εξοπλισµό), προκειµένου µε επιτυχία να εισέλθει στον κλάδο. Μετά τις 

κοινοτικές οδηγίες περί απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσαρµογή των Ελληνικών επιχειρήσεων στα 

νέα δεδοµένα της αγοράς, παρατηρούµε τη µείωση των εµποδίων εισόδου για 

νεοεισερχόµενους ανταγωνιστές στον κλάδο της ενέργειας. 

 

 Σε ότι αφορά τον υποκλάδο του φυσικού  αερίου µετά την απελευθέρωση οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαια έγιναν µικρότερες αφού µπορεί πλέον οποιοσδήποτε 

επιχειρηµατίας επιθυµεί να περνάει ελευθέρα ποσότητες από τον κρατικό 

αγωγό φυσικού αερίου πληρώνοντας µόνο τα τέλη διέλευσης. Οπότε 

απαιτούνται τα κεφάλαια µόνο για τη δραστηριοποίηση µίας εταιρείας και όχι 

του κατασκευαστικού κοµµατιού του αγωγού που αποτέλεσε και ένα από τα 

σηµαντικότερα και πολυδάπανα έργα της Ελλάδας. 
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2.3.1.4. Μειονεκτήµατα κόστους ανεξάρτητα από το µέγεθος  

 

Η εταιρεία που εισέρχεται πρώτη σε ένα κλάδο αντιµετωπίζει πρώτη ολα τα 

προβλήµατα και τις δυσχέρειες ενός πρωτοεισερχόµενου, όµως από την άλλη 

πλευρά αποκτά και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, κατέχοντας τη 

τεχνογνωσία και την εταιρική πρακτική καλύτερα από οποιονδήποτε νέο 

ανταγωνιστή που θα επιχειρήσει να εισέλθει στον κλάδο, και θέτοντας νέα 

εµπόδια εισόδου. Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

έναντι των ανταγωνιστών τους, αυτά άλλες φορές αποκτούν νοµική µορφή 

(πατέντες) και άλλες φορές αποτελεί απλά το επιχειρησιακό µυστικό. Η ιδιαίτερη 

γνώση κάθε εταιρείας η οποία µπορεί να διαφυλαχθεί ως απόρρητη µπορεί να 

αποτελέσει ισχυρό εµπόδιο εισόδου υπό την έννοια ότι ο νεοεισερχόµενος 

ανταγωνιστής θα πρέπει να σπαταλήσει αρκετό χρόνο και χρήµα για να 

κατακτήσει ένα αντίστοιχο επίπεδο γνώσης, θέτοντας επιπλέον εµπόδια στην 

πορεία του. 

 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η τοποθεσία της επιχείρησης, καθώς και η 

πρόσβαση σε πηγές πρώτων υλών, η εγγύτητα της οποίας αποτελεί πρόσθετο 

εµπόδιο εισόδου για άλλους νεοεισερχόµενους. Η σύνδεση του Ελληνο-

Τουρκικού αγωγού στους Κήπους του Έβρου και η κατασκευή του 

υποθαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου καθιστά την Ελλάδα 

ενεργειακό κόµβο µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων φυσικού αερίου από την 

περιοχή της Κασπίας και την Κεντρική Ασία, στις ενεργοβόρες αγορές της 

δυτικής Ευρώπης. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας δίνει ένα σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εταιρεία που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο 

έναντι άλλων δυνητικών ανταγωνιστών.  
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2.3.1.5. Κόστος Μετακίνησης  

 

Το κόστος µετακίνησης προσδιορίζει το κόστος που είναι αναγκασµένη να 

αναλάβει µια επιχείρηση προκειµένου να βρεθεί σε πιο ανταγωνιστική θέση 

έναντι των αντιπάλων της. Οι αλλαγές µπορεί να συµβούν σε επίπεδο 

εκπαίδευσης του προσωπικού, αλλαγή της γραµµής παραγωγής, νέα 

διαφηµιστική καµπάνια κτλ. Σε κλάδους οπου το κόστος αυτό είναι µικρό, η 

απειλή των νεοεισερχοµένων µεγαλώνει (European Business Strategies, 

Richard Lynch). 

Σε περιπτώσεις χαµηλού κόστους µετακίνησης αυξάνονται οι πιθανότητες να 

εισέλθουν νέοι ανταγωνιστές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο τοµέας 

των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα όπου µετά την απελευθέρωση της αγοράς, 

οι νέες εταιρείες (Forthnet,On,Vivodi) που φιλοδοξούν να αποκτήσουν µερίδιο 

από τον κλάδο προσφέρουν είτε καλύτερη τιµή, είτε περισσότερες υπηρεσίες 

ADSL double play (Internet+τηλέφωνο), triple play (Internet+τηλέφωνο+ 

ψηφιακή τηλεόραση κτλ..), προκειµένου να επιτύχουν το σκοπό τους.  

 

Στον κλάδο της ενέργειας υπάρχει κόστος µετακίνησης και συνοψίζεται στις 

διαφηµιστικές δαπάνες που χρησιµοποιούν οι εταιρείες προκειµένου να 

µεταπείσουν το καταναλωτικό κοινό να προτιµήσει το δικό τους καύσιµο και όχι 

το ανταγωνιστικό. Επίσης το κόστος εξυπηρέτησης των πελατών αποτελεί ένα 

ακόµη κόστος αλλαγής που παίρνουν οι εταιρείες προκειµένου να αυξήσουν την 

επιρροή τους. Να σηµειώσουµε εδώ ότι κόστος µετακίνησης παρατηρείται µόνο 

µεταξύ υποκατάστατων καυσίµων (π.χ. κάποιος που χρησιµοποιούσε µέχρι 

πρότινος πετρέλαιο για κεντρική θέρµανση, πλέον συνδέθηκε µε το δίκτυο 
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φυσικού αερίου) και όχι ακόµα στους επιµέρους υποκλάδους για το ίδιο προϊόν. 

Παρατηρούµε ότι το κόστος µετακίνησης από ένα αγαθό σε ένα νέο 

υποκατάστατο αποτελεί ένα πιθανό εµπόδιο εισόδου νέων επιχειρήσεων 

ενέργειας. Όταν πλέον θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά η αγορά µε την είσοδο 

και άλλων επιχειρήσεων το κόστος µετακίνησης για τους νέους παροχούς θα 

είναι σχετικά µικρό. 

 

2.3.1.6. Κυβερνητική Πολιτική  

 

Οι κυβερνήσεις µπορούν να περιορίζουν την είσοδο νεοεισερχοµένων 

ανταγωνιστών σε έναν κλάδο µε τη χορήγηση αδειών, ή µε συγκεκριµένες 

πολιτικές αποφάσεις. Παρόλο που η προσπάθεια της κυβερνητικής πολιτικής 

είναι να διατηρηθεί ο ανταγωνισµός, υπάρχουν και περιπτώσεις υιοθέτησης 

αποφάσεων και πολιτικών κινήσεων που οδηγούν σε δηµιουργία µονοπωλίων 

για λόγους κοινωνικής πολιτικής ή για λόγους µεγάλης στρατηγικής σηµασίας. 

Αποτελεί το σπουδαιότερο εµπόδιο σε νεοεισερχόµενους γεγονός που τείνει να 

µετριαστεί µε την πάροδο των ετών εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον ανήκουµε 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, και η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να 

κινείται πλέον σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Ε.Ε., που ειδικότερα στην 

ενέργεια κινείται στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης των αγορών, σε όλες τις 

χώρες.  

 

 

 

2.3.1.7. Πρόσβαση σε κανάλια διανοµής 
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Τα κανάλια διανοµής προσδιορίζουν τη πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει 

ένα προϊόν προκειµένου να βρεθεί από τη γραµµή παραγωγής στη διάθεση του 

τελικού καταναλωτή. Το ήδη διαµορφωµένο κανάλι διανοµής σε κάθε κλάδο 

δηµιουργεί επιπρόσθετα εµπόδια εισόδου σε νεοεισερχόµενους στο κλάδο, µε 

την έννοια ότι θα πρέπει να δώσουν επιπλέον παροχές (έκπτωση στην τιµή ή 

δωρεάν ποσότητα) για να καταφέρουν να εισέλθουν, πράγµα που σηµαίνει 

µεγαλύτερο κόστος. 

 

Τα κανάλια διανοµής περιλαµβάνουν τη διανοµή, το εµπόριο και την  πώληση 

ενός προϊόντος. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ικανοποίηση τόσο των τελικών 

καταναλωτών, που χρησιµοποιούν το προϊόν, όσο και των ενδιάµεσων 

αντιπροσώπων, χονδρεµπόρων κτλ. Το φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα µας 

µέσω αγωγών υψηλής πίεσης. Η πορεία του συνεχίζεται µέσα από δίκτυα 

µέσης πίεσης, τα οποία έχουν αποδέκτες αποκλειστικά βιοµηχανικούς 

καταναλωτές και µέσα από δίκτυα χαµηλής πίεσης τα οποία εξυπηρετούν, εκτός 

από τη βιοµηχανική χρήση, την οικιακή και εµπορική χρήση του φυσικού 

αερίου.  

 

Μετά την πρόσφατη απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου µε τη 

δηµιουργία της νέας εταιρείας διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου σε 

πανελλαδική κλίµακα (∆.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ)  παρέχεται η δυνατότητα σε όποιον 

επιθυµεί να χρησιµοποιεί τον αγωγό µεταφέροντας ποσότητες φυσικού αερίου 

που επιθυµεί πληρώνοντας µόνο τα τέλη διέλευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι και η κυβερνητική πολιτική αφού θα πρέπει να εφαρµόσει το κοινοτικό 

δίκαιο µε χορήγηση των σχετικών αδειών και την ελεύθερη πρόσβαση όσων το 

επιθυµούν σε πρώτες ύλες.  Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε νέους 

επιχειρηµατίες να εισέλθουν στον κλάδο και να αυξήσουν τον ανταγωνισµό του 
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κλάδου µε απώτερο σκοπό τη µείωση της τελικής τιµής του προϊόντος και το 

συµφέρον του τελικού καταναλωτή. Να σηµειώσουµε εδώ ότι σε επίπεδο 

διανοµής οι υφιστάµενες ΕΠΑ (Αττικής - Θεσσαλίας - Θεσσαλονίκης) θα 

διατηρήσουν το µονοπωλιακό τους δικαίωµα διανοµής στις περιοχές που 

κατέχουν άδεια περίπου για τα επόµενα τριάντα χρόνια (Κλαδική Μελέτη ΙΟΒΕ). 

 

2.4. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

Η δύναµη προµηθευτών αναφέρεται στη δυνατότητα των προµηθευτών των 

εισαγωγών για να καθορίσει την τιµή και τους όρους του ανεφοδιασµού. Οι 

προµηθευτές µπορούν να ασκήσουν τη δύναµη πάνω στις εταιρείες µε την 

αύξηση των τιµών ή τη µείωση της ποιότητας των αγορασµένων αγαθών και 

των υπηρεσιών, µειώνοντας έτσι την αποδοτικότητα.  

Ο βαθµός στον οποίο αυτός ο πιθανός αντίκτυπος συνειδητοποιείται εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες, γενικά µια οµάδα προµηθευτών είναι ισχυρότερη 

εάν τα εξής ισχύουν:  

 Όταν ο κλάδος του προµηθευτή εξουσιάζεται από µικρή οµάδα εταιρειών.  

 Όταν τα προϊόντα των προµηθευτών διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθµό 

ώστε είναι δύσκολο ή δαπανηρό για τους αγοραστές να µεταπηδήσουν 

από έναν προµηθευτή σε έναν άλλον.  

 Όταν τα υποκατάστατα δεν είναι άµεσα διαθέσιµα.  

 Όταν οι προµηθευτές είναι σε θέση να ολοκληρώνονται επεκτατικά και να 

ανταγωνίζονται άµεσα τους πελάτες τους.  

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών µπορεί να είναι ένας σηµαντικός 

οικονοµικός παράγοντας στην αγορά, λόγω του αντίκτυπου που µπορούν να 

έχουν στα κέρδη πελατών. 
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Η εταιρεία ως αγοραστής, αγοράζοντας ποσότητες φυσικού αερίου σε 

διεθνές επίπεδο. 

Η αρχική προµήθεια του φυσικού αερίου γίνεται από τη µεγαλύτερη εταιρεία 

παροχής φυσικού αερίου στον κόσµο την Ρώσικη GAZEXPORT θυγατρική του 

οµίλου εταιρειών GAZPROM και την Αλγερινή SONATRACH. Η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών φυσικού αερίου είναι πολύ µεγάλη 

και λόγω του ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των προµηθευτών και εξαιτίας 

των διπλωµατικών ισορροπιών, και των παιχνιδιών που αυτές εξυπηρετούν. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επιλογή προµηθευτή είναι 

καθοριστικής σηµασίας απόφαση για την επιχείρηση.  

 

 

2.5. Απειλή από τα υποκατάστατα αγαθά 

 

Υποκατάστατα προϊόντα είναι εκείνα που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, 

αλλά µπορούν να ικανοποιήσουν ίδιες ανάγκες µε ένα άλλο προϊόν. Σύµφωνα 

µε τον Porter (1980) “τα υποκατάστατα περιορίζουν τις πιθανές αποδόσεις ενός 

κλάδου µε τον καθορισµό µιας οροφής στις τιµές που µπορούν να επιβάλλουν 

επικερδώς οι επιχειρήσεις του κλάδου”.  

Η επίδραση των υποκατάστατων προϊόντων στον ανταγωνισµό είναι 

εντονότερη όταν: 

 Υπάρχουν άφθονα και φθηνά υποκατάστατα προϊόντα. Στην περίπτωση 

αυτή τα υποκατάστατα τοποθετούν µία ανώτατη τιµή, πάνω από την οποία 

οι πελάτες έχουν κίνητρα µεταπήδησης στα υποκατάστατα. Η ανώτατη 
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τιµή αυτή συµπιέζει τα κέρδη και αφήνει µόνη διέξοδο κερδοφορίας τη 

µείωση του κόστους. 

 Τα υποκατάστατα προϊόντα είναι ποιοτικά παρόµοια, οπότε επιβάλλουν 

διαφοροποίηση στα προϊόντα του κλάδου µε κάποιο συνδυασµό 

χαµηλότερου κόστους και καλύτερης ποιότητας. 

 Το κόστος µεταπήδησης στα υποκατάστατα είναι σχετικά χαµηλό (στο 

κόστος αυτό συνήθως περιλαµβάνονται το κόστος επανεκπαίδευσης 

προσωπικού, κόστος τυχόν πρόσθετου εξοπλισµού, ο χρόνος και το 

κόστος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του νέου προϊόντος, η ψυχολογική 

φθορά όταν µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ προµηθευτών-πελατών 

αλλάζουν εκ βάθρων κλπ.). 

Ως υποκατάστατα αγαθά του φυσικού αερίου είναι το πετρέλαιο, η ηλεκτρική 

ενέργεια και οι ανανεώσιµές µορφές ενέργειας. Η ελκυστική τιµή του αερίου, 

τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για τα νοικοκυριά, αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης. 

Η τιµή του στη βιοµηχανία είναι περίπου κατά µέσο όρο 50% χαµηλότερη από 

την τιµή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, ενώ στον οικιακό τοµέα είναι κατά 

20% χαµηλότερη από την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης και κατά 60% από 

την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας.(www.economics.gr) Το πετρέλαιο και 

ηλεκτρική ενέργεια λοιπόν  έχουν µειονέκτηµα τιµής έναντι του φθηνότερου 

φυσικού αερίου.  

 

Μόνο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρουσιάζονται ανταγωνιστικότερες, 

έναντι του φυσικού αερίου όµως στην Ελληνική πραγµατικότητα οι ανανεώσιµες 

πηγές δεν έχουν ανάπτυξη τέτοια που να απειλήσουν το φυσικό αέριο. Στο 

µέλλον και µε την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας ενδέχεται να βρεθούν 

πιο ανταγωνιστικά καύσιµα από το φυσικό αέριο όπως το υδρογόνο, η 
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παραγωγή ενέργειας από τα κύµατα κ.τ.λ. Μέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο το 

φυσικό αέριο φαίνεται να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

υποκατάστατων του ( Επιλογή, Πάντζιου 2007) 

 

2.6. Ανταγωνισµός µεταξύ των υπαρχόντων ανταγωνιστών 

 

Η αντιπαλότητα που παρατηρείται στις εταιρείες του κλάδου ενέργειας έχει 

ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο και µπορεί να προκαλέσει αντίποινα ή 

αντίθετες κινήσεις. Στην ουσία η αντιπαλότητα είναι το µέγεθος του άµεσου 

ανταγωνισµού που παρατηρείται στον κλάδο, και αφορά το πλήθος και το 

µέγεθος των ανταγωνιστών που εν προκειµένου για το τον κλάδο ενέργειας 

είναι λίγοι ανταγωνιστές µεγάλου µεγέθους. Το πεδίο της αντιπαράθεσης είναι ο 

ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου που ακόµα βρίσκεται σε σταθερά ανοδική 

πορεία.  

 

Τύποι Ανταγωνισµού 

 

Η παραδοσιακή θεώρηση των πιθανών µορφών του ανταγωνισµού στηρίχθηκε 

σε δυο κεντρικούς άξονες: στoν αριθµό των πωλητών που λειτουργούν, και στo 

βαθµό διαφοροποίησης των προϊόντων. Από αυτή τη θεώρηση, προκύπτουν 

πέντε τύποι ανταγωνιστικής δοµής. 

 

Πίνακας 2.2 Τύποι Aνταγωνισµoύ µε Βάση τον Αριθµό Aνταγωνιστών και τον 

Βαθµό ∆ιαφοροποίησης του Πρoϊόντoς 
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 Πολλοί Πωλητές Λίγοι Πωλητές Ένας 
Πωλητής 

∆ιαφοροποιηµένο 
προϊόν 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  
ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 

Μη 
διαφοροποιηµένο 
προϊόν 

ΚΑΘΑΡΟΣ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΟ  
ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 

 

(πηγή, Shnaars 1998) 

Στην Ελληνική πραγµατικότητα ο ανταγωνισµός δεν έχει εξελιχθεί ακόµη αφού η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρίσκεται κάτω από κρατική επίβλεψη, που 

σηµαίνει µειωµένος ανταγωνισµός, όµως µε την παρέλευση του χρόνου 

ποσοστά των κρατικών εταιρειών περνάνε σιγά - σιγά στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία µε αποτέλεσµα την αύξηση του ανταγωνισµού σε όλη την αγορά. 

Θεωρητικά οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιµάχονται για να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους (δηλαδή µεγαλύτερο 

κοµµάτι από την ενεργειακή πίτα), µειώνοντας όσο το δυνατό περισσότερο την 

τιµή του προϊόντος που προωθούν. Στην πράξη όµως ο καθορισµός των τιµών 

των ενεργειακών αγαθών έχει ανατεθεί στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία 

και καθορίζει τις ελάχιστες τιµές των προϊόντων µε τις παρεµβάσεις της. Ο 

ανταγωνισµός σε αυτή την περίπτωση είναι χαµηλός οπότε µπορούµε να πούµε 

ότι ο κλάδος είναι πειθαρχηµένος. 

 

2.6.1.Συνθήκες ανταγωνισµού 

 

Ο ανταγωνισµός των εταιρειών του υποκλάδου του φυσικού αερίου εξαρτάται 

από κάποιες προϋποθέσεις η συνισταµένη των οποίων επηρεάζει την ένταση 

του ανταγωνισµού. 
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2.6.1.1. Ο Ελληνικός κλάδος ενέργειας και ο υποκλάδος του 

φυσικού αερίου  

Ο κλάδος της ενέργειας αναλύεται στη παραγωγή προϊόντων πετρελαίου 

(ΣΤΑΚΟ∆ 23) και την παραγωγή  ηλεκτρικού ρεύµατος και την παραγωγή 

φυσικού αερίου (ΣΤΑΚΟ∆ 40) σύµφωνα µε τον Στακοδ 2003.  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ), ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

23: Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 

πυρηνικών καυσίµων 

231: Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης) 

232: Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

233: Επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

40: Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού νερού 

401: Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 

402: Παραγωγή φυσικού αερίου - διανοµή αερίων καυσίµων µέσω αγωγών 

403: Παροχή και διανοµή ατµού και ζεστού νερού 

 

2.6.1.2.Ανάπτυξη του κλάδου 

 

Μία παράµετρος που επηρεάζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό καθώς 

διαµορφώνει τις συνθήκες, και κατά συνέπεια τα κέρδη των επιχειρήσεων, είναι 

ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς. Η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα εµφανίζει 

τάσεις µεγέθυνσης αλλά βρίσκεται ακόµη σε πορεία µετάβασης. Η 
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απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ η ανοδική 

πίεση στις τιµές είναι ουσιαστική. Η «ωρίµανση» της αγοράς ηλεκτρισµού 

αναµφίβολα θα επιταχύνει την αγορά φυσικού αερίου. Προβλέπεται µείωση του 

ρυθµού ανάπτυξης της αγοράς πετρελαιοειδών λόγω αντίδρασης στις υψηλές 

τιµές και υποκατάστασης του πετρελαίου µε άλλες πηγές ενέργειας, κυρίως το 

φυσικό αέριο. Πιο συγκεκριµένα ο υποκλάδος του φυσικού αερίου φαίνεται να 

περνάει από την εµβρυϊκή κατάσταση που ήταν έως το 2005 σε µία 

αναπτυσσόµενη κατάσταση µε απεικόνιση και στα κέρδη των επιχειρήσεων. 

 

2.6.1.3. ∆ιάρθρωση του υποκλάδου 

 

Ο ορισµός της αγοράς αποτελεί στρατηγικής σηµασίας παρατήρηση. Όταν 

υπάρχει µεγάλος αριθµός ανταγωνιστών αυτό σηµαίνει ότι σε κάποια στιγµή 

στο µέλλον θα επέλθει σύγκρουση µε απώτερο σκοπό την περαιτέρω 

αναδιάρθρωση του κλάδου µε επικράτηση των λίγων και ισχυρών. Αντίθετα 

µικρός αριθµός ανταγωνιστών σηµαίνει µεγαλύτερη σταθερότητα του κλάδου, 

που είναι και το τελικό ζητούµενο γιατί βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξήσουν το 

ρυθµό ανάπτυξης. Οι εταιρείες που αποτελούν τον υποκλάδο του φυσικού 

αερίου είναι η ∆ΕΠΑ ΑΕ (διαχειρίστρια του κλάδου εµπορίας καθώς και των 

θυγατρικών Εταιρειών Παροχής Αερίου και των Εταιρειών ∆ιανοµής Αερίου), ο 

∆ΕΣΦΑ ΑΕ (διαχειριστής του κλάδου µεταφοράς και κάτοχος του µεγαλύτερου 

µέρους του πάγιου εξοπλισµού, θυγατρική εταιρεία του οµίλου ∆ΕΠΑ) και η 

Προµηθέας GAZ ( εταιρεία του οµίλου Κοπελούζου, που έχει συµβολαιοποιήσει 

την παραλαβή ποσοτήτων από την Gazprom).  

 

Ο υποκλάδος του φυσικού αερίου λειτουργεί υπό καθεστώς ρυθµιζόµενου 
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µονοπωλίου και οι επιχειρήσεις δεν δέχονται ανταγωνιστικές πιέσεις από 

οµοειδείς επιχειρήσεις αλλά µόνο από υποκατάστατα προϊόντα. Ανταγωνισµός 

αναµένεται να προκύψει στο µέλλον µε την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου, αλλά µόνο σε επίπεδο προµήθειας, γιατί όπως αναφέραµε και 

προηγουµένως έχουν παραχωρηθεί άδειες διανοµής στις υφιστάµενες Εταιρείες 

Παροχής Αερίου για τα επόµενα τριάντα χρόνια. (ΙΟΒΕ 2004) 

 

2.6.1.4. ∆ιαφοροποίηση προϊόντος  

 

Η διαφοροποίηση του προϊόντος είναι στρατηγικής σηµασίας γιατί τα χαµηλά 

επίπεδα διαφοροποίησης του προϊόντος συνδέονται µε υψηλά επίπεδα 

ανταγωνισµού. Στον υποκλάδο του φυσικού αερίου στο προϊόν δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση σε ότι αφορά τα συστατικά του. Μόνο η παρεχόµενη υπηρεσία 

του συγκεκριµένου προϊόντος σε συνδυασµό µε την τιµή ίσως διαµορφώσουν 

το µελλοντικό ανταγωνισµό. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο θα εστιάσουν το 

επιχειρηµατικό ενδιαφέρον τους οι µελλοντικοί ανταγωνιστές προκειµένου να 

εισέλθουν µε επιτυχία στο κλάδο. 

 

2.6.1.5. Κόστος µετακίνησης  

 

Όταν ο πελάτης µπορεί να µετακινηθεί (switching) εύκολα από ένα προϊόν σε 

άλλο τότε δηµιουργείται έντονος ανταγωνισµός για την απόκτηση πελατών. Το 

κόστος µετακίνησης από το πετρέλαιο περιορίζεται στην αγορά νέου καυστήρα 

και στην εγκατάσταση των υδραυλικών σωληνώσεων, δεδοµένου ότι οι 

εταιρείες ∆ιανοµής Αερίου δεν απαιτούσαν επιπρόσθετη χρέωση για τα τέλη 

σύνδεσης, ως µια προσφορά προς τον τελικό καταναλωτή, και επιθυµούσαν να 
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µειώσουν το κόστος µετακίνησης των αγοραστών τους. Να σηµειώσουµε εδώ 

ότι το φυσικό αέριο έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα τιµής και έναντι του 

πετρελαίου και έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας αφού είναι 20% και 60% 

φθηνότερο, αντίστοιχα.  

 

2.6.1.6. Ο Ανταγωνιστικός Αγωγός Nabucco  

 

Η Ε.Ε. ενέκρινε την κατασκευή του αγωγού Nabucco, µήκους 3.300 χλµ. ο 

οποίος θα µεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο Baumgarten an der 

March της Αυστρίας µέσω Βουλγαρίας, Ρουµανίας και Ουγγαρίας και 

µακροπρόθεσµα θα έχει  ετήσια µεταφορική ικανότητα έως 30 δισ κυβικά µέτρα. 

Η κατασκευή του αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2009 ενώ η 

λειτουργία του έχει προγραµµατιστεί για τις αρχές του 2010 µε κόστος 4,6 δισ € 

(International Energy Agent –www.iea.org). Το 30% θα χρηµατοδοτηθεί από την 

European Investment Bank (ΕΙΒ), το υπόλοιπο κόστος θα αναληφθεί από τις 

εταιρείες φυσικού αερίου των 5 χωρών, ως εξής: Botas (Τουρκία), Bulgargaz 

(Βουλγαρία), Transgaz (Ρουµανία), ΜΟL (Ουγγαρία) και ΟΜV Gas (Αυστρία-επί 

κεφαλής). Η υιοθέτησή του από την Ε.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο των 

προσπαθειών µείωσης της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. 

 

 Ο συγκεκριµένος αγωγός µπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον 

αντίστοιχο Ελληνο – Ιταλικό και Ελληνο – Τουρκικό αγωγό υπό την έννοια ότι 

θα έχει µεγαλύτερη µεταφορική ικανότητα και εποµένως µεγαλύτερη 

διαπραγµατευτική δύναµη. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αντιµετωπίζει και 

ορισµένα µεγάλα προβλήµατα όπως υψηλό κόστος κατασκευής, ολοκλήρωση 

και λειτουργία µετά τον Ελληνικό αγωγό και τέλος ανάγκη για µεγάλες 

συµφωνίες από πολλούς προµηθευτές προκειµένου να συµπληρωθούν οι 
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απαιτούµενες ποσότητες των 30 δισ κυβικά µέτρα σε ετήσια βάση. Η γρήγορη 

ολοκλήρωση του Ελληνο – Ιταλικού                      

και Έλληνο – Τουρκικού αγωγού θα δηµιουργήσει πίεση στον ανταγωνιστικό 

αγωγό Nabucco και σε κάθε περίπτωση θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση του. Οι ποσότητες φυσικού αερίου της Κασπίας Θάλασσας, του 

Αζερµπαϊτζάν και του Καζακστάν δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

χωρητικότητας του αγωγού, οπότε θα πρέπει να εξασφαλιστούν και επιπλέον 

ποσότητες φυσικού αερίου από το Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ο Nabucco θα έχει 

ανάγκη το ιρανικό φυσικό αέριο  

( http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=119279 ). 

  

.  

 

2.6.1.7. Ιδιαιτερότητες – Στρεβλώσεις του Ελληνικού ενεργειακού 

τοµέα  

 

Είναι γεγονός ότι στον Ελληνικό ενεργειακό τοµέα παρουσιάζονται ορισµένες 

στρεβλώσεις οι οποίες έχουν σηµαντικές επιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα στο 

µετοχικό κεφάλαιο της ∆ΕΠΑ εκτός από το 65% που κατέχει το Ελληνικό 

δηµόσιο το υπόλοιπο 35% κατέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια και ταυτόχρονα η 

∆ΕΗ έχει δικαίωµα οψιόν, που πρακτικά σηµαίνει ότι είναι δυνητικός εταίρος και 

µπορεί να πάρει ή το 30% του µετοχικού κεφαλαίου ή το αντίτιµο από το 

δηµόσιο για να µην ασκήσει το δικαίωµα αυτό. Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε το 

γεγονός ότι η ∆ΕΠΑ έχει λάβει ήδη άδεια για ηλεκτροπαραγωγή και τα Ελληνικά 

Πετρέλαια ήδη παράγουν ηλεκτρική ενέργεια µέσω θυγατρικής τους εταιρείας, 

περιπλέκουν ακόµη περισσότερο τις σχέσεις µεταξύ των ισχυρότερων 
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ανταγωνιστών του κλάδου της ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα η ∆ΕΗ, την οποία η 

∆ΕΠΑ στο µέλλον θα ανταγωνιστεί στην αγορά ηλεκτρισµού, θα έχει τη 

δυνατότητα να αποκτήσει το 30% της ∆ΕΠΑ και  από την άλλη µεριά η ∆ΕΠΑ 

στο µέλλον θα ανταγωνιστεί και έναν από τους σηµαντικότερους µέτοχους της 

τα Ελληνικά Πετρέλαια στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. Τέλος να τονίσουµε 

εδώ ότι τα δικαιώµατα για εξόρυξη και εκµετάλλευση φυσικού αερίου από νέες 

κοιτασµατοφόρες περιοχές στην Ελλάδα έχουν παραχωρηθεί από το δηµόσιο 

στα Ελληνικά Πετρέλαια (Ισοτιµία 2006).  

 

Όλες οι παραπάνω στρεβλώσεις δηµιουργούν προβλήµατα στην αγορά 

ενέργειας και εν προκειµένω µετατίθεται η προγραµµατισµένη µετοχοποίηση 

της ∆ΕΠΑ. Το όλο εγχείρηµα της µετοχοποίησης εξετάζεται σε νέα βάση, αφού 

εκ των υστέρων, φαίνεται να διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασµός, που στηρίχτηκε 

στα όσα ο νόµος για τη λειτουργία της απελευθερωµέvnς αγοράς φυσικού 

αερίου προβλέπει για την ∆ΕΠΑ, δεν έλαβε υπ' όψιν του σοβαρούς 

παραµέτρους, που συνδέονται µε το γεγονός ότι η εταιρεία, εκτός από το 

∆ηµόσιο, έχει έναν ακόµη µέτοχο µε ποσοστό 35% που είναι τα ΕΛ.ΠΕ., και 

έναν εν δυνάµει µέτοχο µε ποσοστό 30% που είναι η ∆ΕΗ, βάσει σχετικής 

οψιόν . 

 

Το µέγα πρόβληµα ωστόσο -και το πλέον δυσεπίλυτο- είναι οι υποχρεώσεις της 

Bιoµnxαvίας Φωσφορικών Λιπασµάτων (ΒΦΛ) προς τη ∆ΕΠΑ, που ξεπερνούν 

τα 55 εκατ. ευρώ και προσαυξάνονται σε µηνιαία βάση κατά 3 εκατ. ευρώ. Οι 

υποχρεώσεις της ΒΦΛ προς τη ∆ΕΠΑ από ανεξόφλητεs οφειλές για 

κατανάλωση φυσικού αερίου δηµιουργούν πρόβληµα στην προσπάθεια 

µετοχοποίnσης της επιχείρησης. Η ΒΦΛ αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους 

πελάτες της ∆ΕΠΑ µε κατανάλωση ύψουs 3 εκατ. ευρώ τον µήνα, τις οποίες 
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όµως η επιχείρηση αδυνατεί να καταβάλλει. Η διοίκηση της ∆ΕΠΑ έχει προτείνει 

τόσο στη διοίκηση της ΒΦΛ όσο και στους µετόχους (τράπεζες Εµπορική και 

Εθνική), σχέδιο ρύθµισης χρεών µε τριετή ή πενταετή ορίζοντα, ενώ έχει ζητήσει 

και την παρέµβαση των συναρµοδίων υπουργείων Οικoνοµίας και Ανάπτυξης 

για την επίλυση του προβλήµατος. Το θέµα έχει τεθεί και στους νέους µετόχoυς 

της Gredit Agricole, οι οποίοι µέσω της εξαγοράς τnς Εµπορικής ανέλαβαν και 

το χαρτοφυλάκιο της ΒΦΛ. Η νέα διοίκηση της τράπεζας δηλώνει ότι είναι ένα 

από τα θέµατα που θα εξετάσει χωρίς χρονοτριβή, στο πλαίσιο και των 

σχετικών δεσµεύσεών της στη σύµβαση αγοράς-πώλησης (Ναυτεµπορική, 

2006). 

 

2.7. Θεσµικό πλαίσιο  

 

Με την ίδρυση της εταιρείας ∆ΕΠΑ ΑΕ το 1988 ως θυγατρικής της εταιρείας 

∆ΕΠ (Ελληνικά Πετρέλαια σήµερα) ξεκινάει και το θεσµικό πλαίσιο της αγοράς 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Συµφωνίες µεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος 

και Σοβιετικής Ένωσης και Αλγερίας καθορίζουν την προµήθεια του αερίου από 

την Σοβιετική Ένωση και την Αλγερία (υγροποιηµένο) και µετατρέπουν την 

Ελληνική εταιρεία σε κρατικό µονοπώλιο, γεγονός µείζονος εθνικής και 

στρατηγικής σηµασίας. Από τότε κατασκευάστηκε ένα ολόκληρο δίκτυο 

µεταφοράς και διανοµής που διαπερνά ολόκληρη τη χώρα µας και συνεχώς 

επεκτείνεται, φέρνοντας το φυσικό αέριο ακόµα πιο κοντά µας µέσα από τις 

πολλές και διαφορετικές εφαρµογές του.  

 

Η ∆ΕΠΑ, ο κρατικός φορέας για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στη χώρα 

µας, υπεύθυνα και αξιόπιστα, κατάφερε να επιτύχει την όλο και µεγαλύτερη 
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συµµετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Τίποτα, 

όµως, απ’ όλα αυτά δεν θα είχε συµβεί, αν δεν είχε αναπτυχθεί, παράλληλα µε 

το σύστηµα µεταφοράς και διανοµής, και η βιοµηχανία φυσικού αερίου. Ωστόσο 

µε την πάροδο των ετών και µε την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήρθε η ώρα για να πραγµατοποιηθεί η αναγκαία µετάβαση από το 

κρατικό µονοπωλιακό σύστηµα στην απελευθέρωση της αγοράς σύµφωνα µε 

τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παρακάτω παραγράφους θα 

εξετάσουµε το θεσµικό πλαίσιο όπως παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και όπως διαµορφώνεται τελικά στην Ελλάδα. 

 

2.7.1.  Θεσµικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Τις βάσεις για µία νέα κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική επιχειρεί να θέσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την πρόσφατη παρουσίαση της «Πράσινης Βίβλου 

για την Ενέργεια» (Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία -- http://eur-lex.europa.eu/ 

el/dossier/dossier_12.htm). Το κείµενο της «Πράσινης Βίβλου», το οποίο 

παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα από το υπουργείο Ανάπτυξης, περιλαµβάνει 

έξι τοµείς προτεραιότητας για: 

 

 Την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Συγκεκριµένα 

εξετάζονται θέµατα όπως, ένας ευρωπαϊκός κώδικας για το ενεργειακό 

διασυνδεδεµένο δίκτυο, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο προτεραιότητας για τις 

γραµµές διασύνδεσης, µια ευρωπαϊκή ρυθµιστική αρχή ενέργειας και νέες 

πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ισότιµων όρων συναγωνισµού, ιδίως 

όσον αφορά τον διαχωρισµό δικτύων και ανταγωνιστικών 

δραστηριοτήτων. 
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 Την ασφάλεια του εφοδιασµού στην εσωτερική αγορά ενέργειας, µε 

την οποία κατοχυρώνεται η αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. 

Μεταξύ των προτεινόµενων δυνατών µέτρων είναι η συγκρότηση ενός 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Προσφοράς Ενέργειας και η αναθεώρηση 

της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τα αποθέµατα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής 

αντιµετώπιση ενδεχόµενων αιφνίδιων διακοπών του εφοδιασµού. 

 

 Μια αειφόρο, αποδοτική και διαφοροποιηµένη σύνθεση ενεργειακών 

πηγών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της στρατηγικής ενεργειακής 

ανασκόπησης της ΕΕ, στην οποία καλύπτονται όλες οι πτυχές της 

ενεργειακής πολιτικής και αναλύονται όλα τα πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα των διαφόρων πηγών ενέργειας. 

 

 Τη λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της 

θέρµανσης του πλανήτη. Ειδικότερα, προτείνεται ένα σχέδιο δράσης για 

την ενεργειακή απόδοση, προς έγκριση από την Επιτροπή. Το εν λόγω 

σχέδιο δράσης θα καθορίζει τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε η ΕΕ να 

εξοικονοµήσει 20% της ενέργειας που, σε αντίθετη περίπτωση, θα 

κατανάλωνε µέχρι το 2020.  

 

 Την ανάγκη κοινής εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής. Προκειµένου να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της αυξανόµενης ζήτησης, των υψηλών και 

ασταθών ενεργειακών τιµών, της αυξανόµενης εξάρτησης από τις 

εισαγωγές και της αλλαγής του κλίµατος, η Ευρώπη χρειάζεται να 

αρθρώνει ενιαίο λόγο στη διεθνή σκηνή. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

προτείνει να διενεργείται, µεταξύ άλλων, καθορισµός προτεραιοτήτων ως 
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προς τις υποδοµές, για την ασφάλεια του εφοδιασµού της ΕΕ και έγκριση 

συγκεκριµένων µέτρων για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων. 

 

 Την ύπαρξη ενός κοινοτικού µηχανισµού που θα καταστήσει δυνατές 

τις άµεσες και συντονισµένες αντιδράσεις σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης που άπτονται του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασµού (Περιοδικό 

Επιλογή, Πάντζιου 2006). 

 

Η Ένωση µπορεί να παρέµβει ασκώντας τις αρµοδιότητες που έχει σε 

πολυάριθµους τοµείς, και ιδίως στα θέµατα της εσωτερικής αγοράς, της 

εναρµόνισης, του περιβάλλοντος και της φορολογίας, ωστόσο δεν υφίσταται 

πολιτική συναίνεση που θα στήριζε την ύπαρξη µίας και ενιαίας ενεργειακής 

πολιτικής. Έτσι, εκείνο που θα πρέπει να εξετασθεί είναι εάν θα ήταν 

πλεονεκτικότερο να διευρυνθεί το πεδίο των κοινοτικών αρµοδιοτήτων στον 

τοµέα της ενέργειας, για να εξασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο της τύχης της η 

Ε.Ε. στον ενεργειακό τοµέα ή να συνεχίσουν οι προσπάθειες για την υιοθέτηση 

µίας ενιαίας στρατηγικής. Με δεδοµένο ότι η Ε.Ε. στηρίζεται σε εντονότατο 

βαθµό στις ορυκτές καύσιµες ύλες, όπως το πετρέλαιο (ο δεσπόζων πόρος) και 

το φυσικό αέριο, η πράσινη βίβλος θεωρεί ότι ο κυριότερος στόχος της 

ενεργειακής στρατηγικής θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση, για την ευηµερία των 

πολιτών και την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας, συνεχούς ροής 

ενεργειακών πόρων και σε τιµή προσιτή για όλους τους καταναλωτές.  

 

Παράλληλα, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να γίνουν σεβαστοί 

οι µέχρι στιγµής συµφωνηµένοι περιβαλλοντικοί στόχοι και η συζήτηση να 

παραµείνει µέσα στο πλαίσιο των προοπτικών της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Σηµειωτέον ότι η ευρωπαϊκή οικονοµία στηρίζεται ουσιαστικά στα ορυκτά 
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καύσιµα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα 4/5 της συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριο), εκ των οποίων τα 2/3 είναι 

εισαγόµενα. Στην πράσινη βίβλο σκιαγραφείται επίσης η µακροπρόθεσµη 

ενεργειακή στρατηγική, βάσει της οποίας η Ε.Ε. θα εξισορροπήσει την πολιτική 

της προσφοράς µε τη λήψη µέτρων που θα στηρίζουν τη ζήτηση, θα αναλύει τη 

µεσοπρόθεσµη σκοπιµότητα προσφυγής στην πυρηνική σχάση για την 

παραγωγή ενέργειας και θα προβλέψει για τη δηµιουργία στρατηγικών 

αποθεµάτων και νέων εισαγωγών υδρογονανθράκων, χαρακτηριστικό στοιχείο 

των οποίων είναι ο αυξανόµενος ρυθµός εισαγωγών (Περιοδικό,  ∆ιπλωµατία, 

2007).

 

Οι βασικές ρυθµίσεις της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, προς τις διατάξεις της οποίας µε 

το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται προσαρµογή του ελληνικού δικαίου 

αναφέρονται στα εξής: 

  

i. Στη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα φυσικού αερίου 

και στις λοιπές υποδοµές που φέρουν χαρακτηριστικά «φυσικού 

µονοπωλίου» χάριν της ανάπτυξης του ανταγωνισµού. 

 

ii. Στον ορισµό φορέα διαχείρισης των δικτύων µεταφοράς και διανοµής 

φυσικού αερίου και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των φορέων 

αυτών έναντι καθέτως ολοκληρωµένων επιχειρήσεων φυσικού 

αερίου. 

  

iii. Στη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς, η οποία επιτυγχάνεται 

µέσω του σταδιακού προσδιορισµού των Επιλεγόντων Πελατών, των 

πελατών δηλαδή που έχουν δικαίωµα επιλογής προµηθευτή.  
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iv. Στην ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών, 

αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας ένα ελάχιστο πλαίσιο 

αρµοδιοτήτων που ισχύουν για όλα τα Κράτη µέλη, έτσι ώστε να 

διαφυλάσσεται η πρακτική αποτελεσµατικότητα του ρυθµιστικού 

πλαισίου που αποβλέπει στην εγγύηση της άνευ διακρίσεων 

πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα. 

  

v. Στην τήρηση συγκεκριµένων αρχών σε σχέση µε την τιµολόγηση 

υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση µε τις δραστηριότητες που 

αφορούν στα φυσικά µονοπώλια, ώστε να διασφαλίζεται η µη 

διάκριση και να αντανακλάται το κόστος.  

 

2.7.2. Θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα  

 

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα εµφανίζει τάσεις µεγέθυνσης, ωστόσο 

βρίσκεται ακόµη σε πορεία µετάβασης. Οι τιµές του «µαύρου χρυσού» πιέζονται 

προς τα πάνω. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού εισέρχεται στην 

τελική ευθεία σύµφωνα µε πρόσφατη υπουργική απόφαση. Παράγοντες της 

αγοράς προβλέπουν ότι η ωρίµανση της αγοράς ηλεκτρισµού θα επιταχύνει την 

ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, ενώ στα πετρελαιοειδή αναµένεται 

µείωση της ζήτησης, κυρίως λόγω υποκατάστασης από το φυσικό αέριο 

(Περιοδικό Επιλογή, Πάντζιου, 2006). 

 

Το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 

περιλαµβάνει: 
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 Το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς του φυσικού αερίου, µε ορισµό νέων 

επιλεγόντων πελατών (πελάτες που έχουν δικαίωµα επιλογής του 

προµηθευτή τους). Συγκεκριµένα, ορίζονται επιλέγοντες πελάτες: α) όλοι 

οι κάτοχοι άδειας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, µε ετήσια 

κατανάλωσή άνω των 100.000 MWh, β)οι µη οικιακοί πελάτες που είναι 

εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών δικαιοδοσίας των ΕΠΑ, 

καθώς επίσης οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, για νέες 

ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν εκείνων, για την προµήθεια των οποίων 

έχουν συνάψει σύµβαση µε την ∆ΕΠΑ, γ) όλοι οι οικιακοί πελάτες εντός 

γεωγραφικής περιοχής αρµοδιότητας των ΕΠΑ. 

 

 Η δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια, άλλων προµηθευτών, 

πέραν της ∆ΕΠΑ, µετά τη λήψη της σχετικής άδειας. Για την πληρέστερη 

προστασία των καταναλωτών και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. 

 

 Η ίδρυση ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής του Εθνικού 

Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (∆ΕΣΦΑ), 100% θυγατρικής της ∆ΕΠΑ , 

στην οποία µεταβιβάζεται, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασης, η 

κυριότητα του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 

και στην οποία παραχωρούνται όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης, 

ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουργίας του. 

 

 Η χορήγηση αδειών για την κατασκευή, κυριότητα, λειτουργία και την 

εκµετάλλευση Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), βάσει 

αντικειµενικών και διάφανων κριτηρίων, καθώς και η χορήγηση αδειών για 

τη διαχείριση και εκµετάλλευση των Α.Σ.Φ.Α. 
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 Η πρόσβαση των χρηστών στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 

χωρίς διακρίσεις κατά τρόπο διαφανή, ώστε να προάγεται ο υγιής 

ανταγωνισµός στην αγορά φυσικού αερίου. 

 

Με την υπουργική απόφαση για τον «Ορισµό του Τιµολογίου Μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου και Αεριοποίησης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)», 

πραγµατοποιήθηκε ουσιαστικά το δεύτερο βήµα για τη δηµιουργία µιας 

απελευθερωµένης αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα µας. Από την πλευρά 

της, η κυβέρνηση προωθεί την ίδρυση τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου 

στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας 

και Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, µε σκοπό την περαιτέρω διείσδυση του 

φυσικού αερίου µε δίκτυα µέσης και χαµηλής πίεσης, σε όσο το δυνατό 

περισσότερες περιοχές της χώρας.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα στο θεσµικό 

πλαίσιο της αγοράς. Παρόλα αυτά όµως για την περαιτέρω βελτίωση και 

ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου απαιτείται η ικανοποίηση  

προϋποθέσεων που σχετίζονται κυρίως µε το θεσµικό πλαίσιο. Οι 

σηµαντικότερες δράσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε σχέση µε το θεσµικό 

πλαίσιο είναι: 

- Η υποχρεωτική χρήση φυσικού αερίου στα δηµόσια και δηµοτικά κτίρια, 

- Η προώθηση και διεύρυνση της αεριοκίνησης, σε δηµοτικά οχήµατα ή και σε 

επιβατικά οχήµατα (π.χ. που κυκλοφορούν στο µεγάλο δακτύλιο της Αθήνας 

κτλ.), 

- Η επαναφορά του µέτρου έκπτωσης ποσοστού 75% από το φορολογητέο 

εισόδηµα για την αγορά συσκευών φυσικού αερίου. 
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2.8 Στρατηγικές  

Γενικά, όσο πιο έντονες είναι οι 5 αυτές δυνάµεις τόσο πιο χαµηλή είναι η 

κερδοφορία του κλάδου συνολικά. Ο ιδανικός κλάδος έχει σχετικά ανίσχυρους 

προµηθευτές και αγοραστές, µη ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων, σχετικά 

υψηλούς φραγµούς εισόδου και µικρής έντασης διαµάχη µεταξύ των 

ανταγωνιστών. Αφού λοιπόν εξετάσαµε τις 5 δυνάµεις του Porter σε σχέση µε 

τον υποκλάδο του φυσικού αερίου, αναφέραµε το θεσµικό πλαίσιο σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα καθώς και τον ανταγωνιστικό αγωγό 

Nabucco, φτάσαµε στο σηµείο να αναλύσουµε και να ανιχνεύσουµε τις αιτίες και 

τα δεδοµένα ώστε να καταλήξουµε στις πιο κατάλληλες στρατηγικές. 

 Να τονίσουµε εδώ ότι η στρατηγική δεν είναι στατική στη διάρκεια του χρόνου 

αλλά αλληλεπιδρά µε κινήσεις που µε τη σειρά τους επιφέρουν ανάλογες 

κινήσεις (αµυντικές ή επιθετικές), έτσι θα λέγαµε ότι η στρατηγική είναι σε 

συνεχή µεταβολή και υπό συνεχή διαµόρφωση των νέων δεδοµένων. Οι 

στρατηγικές κινήσεις είναι πολλές και θα πρέπει να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τη 

σηµαντικότητά τους. Υπάρχει όλη η γκάµα στόχων από ελάχιστα σηµαντικούς 

στόχους έως εξαιρετικά σηµαντικούς και η ανάλυση τους φαίνεται στον  πίνακα 

(2.3). 

 

Πίνακας 2.3 Στρατηγικές υποκλάδου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 
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 Ασήµαντος 
στόχος 
 

Ελάχιστα 
Σηµαντικός 
Στόχος 
 

Σηµαντικός 
Στόχος 
 
 

Πολύ 
Σηµαντικός 
Στόχος 

Εξαιρετικά 
Σηµαντικός 
Στόχος 
 

Ευρεία 
Κάλυψη 

    √ 
Υψηλό 
Επίπεδο 
Ποιότητας 
Ανεξαρτήτως 
Τιµής 

         
√ 

  

Τεχνολογική 
Πρωτοπορία 

  √    
Υψηλός 
Βαθµός 
Κάθετης 
Ολοκλήρωσης 

        
√ 

   

Χαµηλό 
Κόστος 
Προµήθειας 

           
√ 

 

Χαµηλό 
Κόστος 
∆ιανοµής 

           
√ 

 

Υψηλός 
Βαθµός 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών 

           
√ 

Αξιοπιστία 
Παροχής Φ. 
Αερίου 

           
√ 

Μελλοντική 
επέκταση σε 
νέα 
επιχειρηµατικά 
σχέδια 

   
√ 

  

Ολοκλήρωση 
αγωγών 
διασύνδεσης 

     
    √ 

Ισχυρή Θέση 
στον 
Καθορισµό 
των Τιµών 

         
√ 

  

 
(ΙΟΒΕ 2004) 

 

Ευρεία Κάλυψη. Η κάλυψη σε δίκτυα µεσαίας και χαµηλής πίεσης αποτελεί 

εξαιρετικά σηµαντικό στόχο προκειµένου αφενός να διεισδύσει το φυσικό αέριο 

µε µεγαλύτερους ρυθµούς σε περισσότερους τελικούς καταναλωτές και 
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αφετέρου προκειµένου να αυξηθεί ο ρυθµός υποκατάστασης µε το πετρέλαιο 

στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µε ότι αυτό σηµαίνει για την οικονοµία της 

χώρας, και την ανάπτυξη της εταιρείας. 

 

Υψηλό Επίπεδο Ποιότητας Ανεξαρτήτως Τιµής. Η στρατηγική αυτή αποτελεί 

σηµαντικό στόχο προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διακίνησης του 

καυσίµου. Ασφάλεια στη διανοµή του καυσίµου σηµαίνει ασφάλεια για το 

κοινωνικό σύνολο και αξιοπιστία για την εικόνα της εταιρείας. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι προδιαγραφές κατασκευής των δικτύων, των υποδοµών και 

των εγκαταστάσεων είναι από τις αυστηρότερες σε παγκόσµιο επίπεδο, αφενός 

για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και αφετέρου γιατί είµαστε από τις 

τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκατέστησαν φυσικό αέριο και 

ως εκ τούτου χρησιµοποιήθηκαν οι πιο αξιόπιστες και ελεγµένες λύσεις και 

εγκαταστάσεις.  

    

Τεχνολογική Πρωτοπορία. Η τεχνολογική πρωτοπορία αποτελεί ελάχιστα 

σηµαντικό στόχο γιατί δεν διαθέτουµε την αιχµή της τεχνολογίας για να 

µπορούµε να βασιστούµε σε αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει λοιπόν να 

στηριχτούµε σε προϋπάρχουσα και δοκιµασµένη τεχνολογία για την υλοποίηση 

των προγραµµάτων της εταιρείας. Αντίθετα άλλες χώρες στηρίζονται σε 

µεγαλύτερο βαθµό στην τεχνολογική πρωτοπορία επειδή τη χρησιµοποιούν 

εδώ και πολλά χρόνια και την εξελίσσουν συνεχώς. 

 

Υψηλός Βαθµός Κάθετης Ολοκλήρωσης. Εκ των πραγµάτων αυτή η 

στρατηγική είναι χαµηλής σηµαντικότητας λόγω του ότι η Ελλάδα δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειµένου  να επιτευχθεί υψηλός βαθµός 

κάθετης ολοκλήρωσης.   
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Χαµηλό Κόστος Προµήθειας. Το χαµηλό κόστος προµήθειας αποτελεί πολύ 

σηµαντική στρατηγική καθώς επηρεάζει άµεσα την τιµή του κόστους και 

κατ'επέκταση τη τελική τιµή του προϊόντος. Η τελική τιµή επηρεάζει όχι µόνο το 

κλάδο αλλά την αγορά γενικότερα. Όσο χαµηλότερο είναι το κόστος προµήθειας 

τόσο ανταγωνιστικό γίνεται το φυσικό αέριο, έναντι των υποκατάστατών του. Η 

περιοχή της Κασπίας δίνει τη δυνατότητα να γίνουν διαπραγµατεύσεις για την 

προµήθεια φυσικού αερίου από αρκετούς προµηθευτές, πάντα σε συνάρτηση 

και µε την ποιότητα του καυσίµου. Με τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί 

προκαθορίζονται εκ των προτέρων τα κόστη προµήθειας για ένα συµφωνηµένο 

χρονικό διάστηµα, συµβάλλοντας σηµαντικά στην παραπάνω στρατηγική. 

 

Υψηλός Βαθµός Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο βαθµός εξυπηρέτησης των 

πελατών αποτελεί ύψιστο βαθµό σε όλες τις εταιρείες και όχι µόνο σε εταιρείες 

ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν  η εταιρεία να αναπτύξει ανάλογη στρατηγική 

εξυπηρέτησης µε στόχο την προσέλκυσή τους. Οι διαδικασίες εξυπηρέτησης 

των πελατών καθώς και η ταχύτητα τους, η διαχείριση των παραπόνων των 

πελατών καθώς και η οικολογική ευαισθησία της εταιρείας θα συµβάλουν προς 

αυτή τη κατεύθυνση. 

  

Αξιοπιστία Παροχής Φυσικού Αερίου. Η αξιοπιστία της παροχής του 

καυσίµου αποτελεί εξαιρετικής σηµαντικότητας στρατηγική γιατί πάνω από όλα 

θα πρέπει να κερδίσει την εµπιστοσύνη του καταναλωτικού συνόλου µε βάση 

τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής των δικτύων και τις ακόµα 

αυστηρότερες διαδικασίες µεταφοράς και διανοµής. Σε αυτό συµβάλλει η 

διαφήµιση καθώς και τα στατιστικά ελάχιστα ατυχήµατα στην ιστορική διαδροµή 

του καυσίµου. 
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Μελλοντική επέκταση σε νέα επιχειρηµατικά σχέδια. Η επέκταση σε νέα 

επιχειρηµατικά πλάνα αποτελεί σηµαντικό στόχο. Τέτοια πλάνα είναι η 

αεριοκίνηση των ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων, η εκµετάλλευση των οπτικών 

ινών που διατρέχουν τον αγωγό σε όλο το µήκος της Ελληνικής Επικράτειας, 

και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τηλεπικοινωνίες, καθώς και η 

ηλεκτροπαραγωγή από µονάδες µετατροπής συνδυασµένου κύκλου, γεγονός 

που σηµαίνει ότι η εταιρεία θα ανταγωνιστεί µε επιτυχία και σε άλλες αγορές. 

 

Ολοκλήρωση αγωγών διασύνδεσης. Αποτελεί στρατηγικής σηµαντικότητας 

στόχο όχι µόνο για την εταιρεία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που το 

έχει εντάξει στα προγράµµατα εξαιρετικής προτεραιότητας, προκειµένου να 

τροφοδοτηθούν οι ελλειµµατικές αγορές της Ευρώπης, µε φθηνό φυσικό αέριο 

από τις χώρες της Κασπίας. Το πρόγραµµα διασύνδεσης θα αποτελέσει και το 

εφαλτήριο της εταιρείας για περαιτέρω Ευρωπαϊκή πορεία. 

 

Ισχυρή Θέση στον Καθορισµό των Τιµών. Αν και φαίνεται να είναι εξαιρετικά 

σηµαντική στρατηγική για τις επιδιώξεις µιας επιχείρησης, προκειµένου να 

βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ως προς τις µελλοντικές βλέψεις των 

ανταγωνιστών, το θεσµικό πλαίσιο έρχεται να καθορίσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του τιµολογίου πώλησης του προϊόντος µε 

βάση τα δεδοµένα του Ελληνικού Κλάδου Ενέργειας προκειµένου να 

διασφαλιστούν οι αρχές του ανταγωνισµού. 
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Κεφάλαιο 3 

Περιγραφή της εταιρείας 

 

3.1 Η Εταιρεία 

 

Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1988, µε στόχο 

την εισαγωγή, τη µεταφορά και τη διάθεση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Σήµερα, το 65% της εταιρείας ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο και το 35% στα 

Ελληνικά Πετρέλαια. Η εταιρεία, µε τη δηµιουργία της υποδοµής για τη 

µεταφορά και τη διανοµή του φυσικού αερίου, µέσα από την πολιτική της για 

γρήγορη επέκταση, πάντα µε γνώµονα τόσο τα οικονοµικά όσο και τα κοινωνικά 

οφέλη, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αναβαθµίσει δραστικά τη συµµετοχή 

του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Η ∆ΕΠΑ 

ανταποκρινόµενη µε ζήλο στην αποστολή της, προώθησε την περαιτέρω 

αύξηση της χρήσης του φυσικού αερίου, ενός νέου, πιο αποδοτικού και 

οικολογικού καύσιµου, για την κάλυψη βασικών καθηµερινών αναγκών και την 

εξυπηρέτηση πολλών τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρειάστηκε να συντελεστεί ένα πολύ µεγάλο έργο 

υποδοµής, ένα µεγάλο κατασκευαστικό - ενεργειακό έργο που ανέδειξε 

ταυτόχρονα τη ∆ΕΠΑ ως φορέα ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού της ελληνικής 

οικονοµίας (∆ΕΠΑ, Annual Report 2004). 

 

Το κατασκευαστικό πρόγραµµα της εταιρείας συνεχίζεται µε ταχείς ρυθµούς και 

το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου επεκτείνεται συνεχώς σε νέες περιοχές της 

χώρας απορροφώντας επενδύσεις σηµαντικού ύψους, ενώ η επιχειρηµατική 

φιλοσοφία και η επιτυχηµένη στρατηγική της εταιρείας έχουν ως αποτέλεσµα τη 
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συνεχή της ανάπτυξη και τη διεύρυνση του ρόλου της. Η εταιρεία φιλοδοξεί στις 

νέες συνθήκες που διαµορφώνονται ενόψει της απελευθέρωσης της 

ενεργειακής αγοράς, να εδραιώσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά µέσα σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και να 

συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας και του 

έλληνα καταναλωτή. Άµεσοι στόχοι της εταιρείας είναι η ανάδειξη της χώρας 

µας σε ενεργειακό σταυροδρόµι Ανατολής-∆ύσης, η διεύρυνση της χρήσης 

φυσικού αερίου στη βιοµηχανία, στην ηλεκτροπαραγωγή, στην αεριοκίνηση, 

στην αστική κατανάλωση και γενικότερα η ανάπτυξη των πωλήσεων εντός και 

εκτός της χώρας.  

 

Τα τελευταία χρόνια µε τις επαφές, τις συµφωνίες και την ευρύτερη πολιτική της, 

η ∆ΕΠΑ έχει αναδειχθεί σε εταιρεία µε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή 

αγορά των Βαλκανίων και γενικότερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, 

έχει αναβαθµισµένη εκπροσώπηση σε µία σειρά διεθνών οργανισµών. 

Συµµετέχει στην Eurogas, στην GIE, στην Ευρωµεσογειακή Συνεργασία και 

στην International Gas Union (IGU), στην Ένωση Εισαγωγέων Υγροποιηµένου 

Φυσικού Αερίου, ενώ παράλληλα λαµβάνει µέρος σε οµάδες εργασίας και µέσω 

του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Ενέργειας σε θέµατα Φυσικού Αερίου. Το πολυτιµότερο, ίσως, 

κεφάλαιο για την εταιρεία είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Στο τέλος του 2005 

η εταιρεία απασχολούσε 340 εργαζόµενους. Το προσωπικό που απασχολείται 

στην εταιρεία είναι εξειδικευµένο, µε υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων. Η εταιρεία λειτουργεί µέσα σε 

κλίµα γόνιµου διαλόγου και συνεργασίας και βοηθά µε πολλούς τρόπους τους 

εργαζόµενους να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους. 
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3.2 Η Προµήθεια του φυσικού αερίου  

 

Προµηθευτές φυσικού αερίου στη χώρα µας είναι η ρώσικη GAZEXPORT και η 

αλγερινή SONATRACH. Η GAZEXPORT, θυγατρική της GAZPROM παραδίδει 

στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα το µεγαλύτερο µέρος της ποσότητας του 

φυσικού αερίου που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των ελλήνων 

καταναλωτών. Ο δεύτερος προµηθευτής, η Αλγερινή SONATRACH προµηθεύει 

τη ∆ΕΠΑ µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ\LNG) το οποίο φτάνει στην 

Ελλάδα µέσω ειδικού πλοίου και εκφορτώνεται στον τερµατικό σταθµό της 

Ρεβυθούσας. Άµεσος στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση της απαραίτητης 

ποσότητας φυσικού αερίου για τη διαχρονική κάλυψη των αναγκών των 

καταναλωτών, ιδιαίτερα ενόψει της αύξησης της χρήσης του στην 

ηλεκτροπαραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η στρατηγικής σηµασίας 

συµφωνία της ∆ΕΠΑ µε την Τουρκική ΒΟΤAS, για την προµήθεια 750 εκατ. 

κυβικών µέτρων φυσικού αερίου το χρόνο. Το αέριο θα αρχίσει να παραδίδεται 

στην Ελλάδα από το 2007 µετά την ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης των 

δικτύων των δύο χωρών  

 ( www.botas.gov.tr/eng/projects/allprojects/greece.asp ). 

 

3.3 Το Σύστηµα µεταφοράς 

 

Η ∆ΕΠΑ έχει ως βασική αποστολή τη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής 

για την ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η 

δηµιουργία του δικτύου για τη µεταφορά του αερίου αποτελεί ένα από τα 

µεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που πραγµατοποιήθηκαν και βρίσκονται σε 

εξέλιξη στη χώρα µας. Το σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου περιλαµβάνει: 
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 Κεντρικό αγωγό µεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 ατµόσφαιρες) 

από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι την Αττική, συνολικού 

µήκους 512 χλµ. 

 Κλάδους µεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία 

και Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού 

µήκους 450 χλµ. 

 Μετρητικό Σταθµό παραλαβής εισαγόµενου ρώσικου φυσικού αερίου 

στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. 

 Μετρητικούς και ρυθµιστικούς σταθµούς για τη µέτρηση της παροχής 

αερίου και τη ρύθµιση της πίεσης. 

 Σύστηµα τηλεχειρισµού, ελέγχου λειτουργίας και  τηλεπικοινωνιών. 

 Εγκαταστάσεις Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη νήσο 

Ρεβυθούσα , στον κόλπο των Μεγάρων Αττικής.  

 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης στην Αττική (Πάτηµα Ελευσίνας), 

στη Θεσσαλονίκη (Νέα Μεσηµβρία), στη Θεσσαλία (Αµπελιά 

Φαρσάλων) και στην Ξάνθη (Βιστωνίδα). 

Η εταιρεία πήρε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας, προχωρώντας σε όλα τα 

απαραίτητα έργα για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του συστήµατος 

µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής και χαµηλής πίεσης. Ταυτόχρονα οι 

επενδύσεις του κατασκευαστικού προγράµµατος για την επέκταση του Εθνικού 

Συστήµατος Φυσικού Αερίου, αυξήθηκαν µε στόχο οι αστικοί και βιοµηχανικοί 

καταναλωτές όλων των περιοχών της χώρας από τις οποίες διέρχονται αγωγοί 

υψηλής πίεσης, να µπορούν σύντοµα να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο. 

 

3.4 Το Σύστηµα διανοµής  

 

Το φυσικό αέριο εισάγεται στη χώρα µας µέσω αγωγών υψηλής πίεσης (70 



ατµόσφαιρες). Η πορεία του συνεχίζεται µέσα από δίκτυα µέσης πίεσης (19 

ατµόσφαιρες), τα οποία έχουν αποδέκτες αποκλειστικά βιοµηχανικούς 

καταναλωτές και µέσα από δίκτυα χαµηλής πίεσης (4 ατµόσφαιρες) τα οποία 

εξυπηρετούν, εκτός από τη βιοµηχανική χρήση, την οικιακή και εµπορική χρήση 

του φυσικού αερίου. ∆ίκτυα µέσης πίεσης έχουν αναπτυχθεί στις περιοχές 

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Οινοφύτων, Ηµαθίας. Πλατέως 

Ξάνθης, Κοµοτηνής, Σερρών και Καβάλας. 

 

Τη χρονιά που µας πέρασε. ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση δικτύου διανοµής 

για βιοµηχανικούς καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας. καθώς 

επίσης και η επέκταση του δικτύου διανοµής στα Οινόφυτα στο Σχηµατάρι, ενώ 

ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου για βιοµηχανικούς 

καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς. Παράλληλα. βρίσκονται σε 

εξέλιξη οι µελέτες για την εγκατάσταση δικτύου διανοµής µέσης πίεσης σε 

πολλές περιοχές της Ελλάδας όπως στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης και 

της ∆ράµας, καθώς επίσης στις βιοµηχανικές περιοχές Θήβας, Κορίνθου και 

Αλεξανδρούπολης. ∆ίκτυα χαµηλής πίεσης έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο και τις 

Βιοµηχανικές Περιοχές Σίνδου, Κοµοτηνής και Οινοφύτων. 
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3.5 Τερµατικός σταθµός Ρεβυθούσας 

 

Στην υπερσύγχρονη µονάδα της νήσου Ρεβυθούσας, απέναντι από την Πάχη 

Μεγάρων, πραγµατοποιείται η υποδοχή, η αποθήκευση και η αεριοποίηση του 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου που φτάνει στη χώρα µας από την Αλγερία µε 

κρυογονικό πλοίο LNG. Οι εγκαταστάσεις της µονάδας, οι οποίες 

περιλαµβάνουν δύο δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου συνολικής 

χωρητικότητας 130.000 κυβικών µέτρων, εγκαταστάσεις ελλιµενισµού και 

φορτοεκφόρτωσης πλοίων µεταφοράς ΥΦΑ, κρυογενικές εγκαταστάσεις και 

αεριοποιητές για την επαναεριοποίηση του υγρού φυσικού αερίου, λειτουργούν 

µε τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και έχουν σχεδιαστεί µε 

απόλυτο σεβασµό στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής  (Ρυθµιστική 

Αρχή Ενέργειας, www.rae.gr/energysys/main.htm ).  

 

 

 

Φωτογραφία Νήσος Ρεβυθούσα και οι εγκαταστάσεις υγροποιηµένου αερίου.  
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ε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραµµα για την αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού 

Α

.6 Ασφάλεια του συστήµατος 

ο ελληνικό σύστηµα φυσικού αερίου είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και 

Σ

της Ρεβυθούσας µε στόχο τον τριπλασιασµό της δυναµικότητας αεριοποίησης. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι επιτεύχθηκε η µείωση του σταθερού κόστους 

µεταφοράς του Υγροποιηµένου Φυσικού ερίου, µε την κατάλληλη διαχείριση 

του πλοίου µεταφοράς. Επίσης ο σταθµός της Ρεβυθούσας πιστοποιήθηκε 

σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, ενώ στο άµεσο µέλλον αναµένεται 

πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 8001. 

 

3

 

Τ

αξιόπιστα της Ευρώπης. Σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του τηρήθηκαν οι 

διαδικασίες του προτύπου διασφάλισης ΙS0 9002. Εξάλλου, η πιστοποίηση 

κατά ΙS0 9002 είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι µόνον για τους προµηθευτές 

υλικών αλλά και για όλους όσοι συνεργάζονται µε την εταιρεία. ∆ιενεργούνται 

διαρκείς έλεγχοι στις εγκαταστάσεις µε τη µέθοδο των συνεχών δοκιµών, ενώ 

διαπιστευµένοι οργανισµοί επιθεώρησης ελέγχουν τις διαδικασίες για την 

παράδοση και την παραλαβή των εγκαταστάσεων και την προµήθεια των 

υλικών. Τα δίκτυα φυσικού αερίου που διέρχονται από κατοικηµένες περιοχές 

κατασκευάζονται µε αυστηρότατες προδιαγραφές και καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια για τη µικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση (ICAP-

∆ΗΛΟΣ Κλαδική Μελέτη -Κεφ 6- Φυσικό Αέριο). Το προσωπικό της ∆ΕΠΑ 

εκπαιδεύεται για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος και για την ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων. Το 2004, η ∆ΕΠΑ έλαβε µέρος στην Εφαρµογή του 

Προγράµµατος για την Ολυµπιακή Ασφάλεια κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών 

Αγώνων. Το εµπλεκόµενο προσωπικό εκπαιδεύτηκε στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Ασφαλείας των Εγκαταστάσεων της ∆ΕΠΑ» σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
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.7 Χρηµατοδότηση του έργου 

 χρηµατοδότηση του τεράστιου κατασκευαστικού έργου της ∆ΕΠΑ στηρίχτηκε, 

 

.

α έ ν

τόχων της 

 εταιρεία σε ένα ενεργειακό τοπίο που αλλάζει δραµατικά και 

ν ι ς π ι

ε τ

Ασφάλειας Ολυµπιακών Αγώνων. 

 

3

 

Η

µέχρι σήµερα, τόσο σε εθνικά όσο και σε κοινοτικά κεφάλαια. Στα πλαίσια της 

συνολικότερης αναπτυξιακής πορείας της χώρας µας, το ελληνικό δηµόσιο, 

χρηµατοδοτεί το έργο της ∆ΕΠΑ µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, πραγµατοποιώντας µία επένδυση µε πολλαπλή απόδοση, 

οικονοµική, αναπτυξιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική  Παράλληλα, το έργο 

της εταιρείας έχει ενταχθεί στα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και στις 

κοινοτικές πρωτοβουλίες Regen και Interreg και χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης αποτελεί και η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποί  δανειοδότησε το ργο µε ευ οϊκούς 

όρους, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, οι οποίες 

στηρίζουν το έργο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση 

των διευρωπαϊκών δικτύων. 

  

 3.8 Η ∆ΕΠΑ στο δρόµο των στρατηγικών σ

 

Η

αναδιαµορφώ ετα συνεχώς από τι  σηµαντικές ολιτικές και οικονοµ κές 

εξελίξεις των τελευταίων ετών, από τα µέτρα και τις συµφωνίες που 

λαµβάνονται σ  παγκόσµιο επίπεδο για ην προστασία του περιβάλλοντος και 

από την απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, καλείται να διαδραµατίσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελέσει τον κύριο µοχλό αναβάθµισης της 
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ι Ανατολής-∆ύσης. 

 

 ς απαραίτητης ποσότητας φυσικού αερίου για τη 

 

ικό τοµέα, ώστε 

 της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλους τους τοµείς 

α ίν

 λευθέρωσης της 

α

  λειτουργία µιας απελευθερωµένης και 

 

 

.8.1 Η Ελλάδα ενεργειακό σταυροδρόµι 

ι πρόσφατες σηµαντικές εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές, τα µέτρα που 

συµµετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας. H 

εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στις ακόλουθες κατευθύνσεις 

 Ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό σταυροδρόµ

 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου µε στόχο την

αδιάλειπτη και ασφαλή τροφοδοσία όλο και περισσότερων 

καταναλωτών. 

Εξασφάλιση τη

διαχρονική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

Εξεύρεση νέων πηγών προµήθειας φυσικού αερίου. 

 ∆ιαµόρφωση όρων ανταγωνιστικότητας στον εµπορ

να εξασφαλίζεται τόσο η βιωσιµότητα όσο και  η συνεχής ανάπτυξη 

της ∆ΕΠΑ. 

Επιτάχυνση 

στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιοµηχανία, στον οικιακό και  

επαγγελµατικό τοµέα, στην εριοκ ηση οχηµάτων. 

Στενή παρακολούθηση και υποστήριξη της απε

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα υξήσει δραστικά τη 

ζήτηση του φυσικού αερίου. 

Εντατική προετοιµασία για τη

ανταγωνιστικής αγοράς αερίου. 

3

 

Ο

λαµβάνονται σε παγκόσµιο επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος, και 
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.

.8.2 Επάρκεια και ανταγωνιστικότητα 

 επίτευξη των στόχων, προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς στην υλοποίηση του 

οι διεθνείς συνθήκες για την κοινή χάραξη µιας οικολογικής πολιτικής, 

επιβάλλουν ένα σαφή προσανατολισµό σε «καθαρές» µορφές ενέργειας και 

αναδεικνύουν το φυσικό αέριο στο σηµαντικότερο ενεργειακό καύσιµο του 21 ου 

αιώνα. Σε αυτά τα πλαίσια, η διασφάλιση και η διαφοροποίηση των πηγών 

προµήθειας του αερίου αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο όχι µόνο για τη χώρα 

µας αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες παραγωγοί, 

διαµεταφορείς και καταναλωτές είναι επιβεβληµένο να συνεργαστούν στενά 

στην ανάπτυξη νέων σχεδίων για τη διαχρονική κάλυψη των αναγκών που 

αναδύονται (Ναυτεµπορική 03-2006). Η εταιρεία µε τη µέχρι τώρα πολιτική της 

έχει αναδειχθεί σε δυναµικό παράγοντα διαµεταφοράς αερίου και ταυτόχρονα 

συµβάλλει ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό σταυροδρόµι στην 

ευρύτερη περιοχή. Με την υλοποίηση των µεγάλων έργων που σχεδιάζονται, 

δηλαδή των αγωγών Ελλάδας – Τουρκίας, Ελλάδας - Ιταλίας και Ελλάδας - 

Κεντρικής Ευρώπης, το φυσικό αέριο των παραγωγών χωρών της Ανατολής και 

ειδικά της Κασπίας και της Ανατολής, θα φτάνει µέσω Ελλάδας στις 

καταναλώτριες χώρες της ∆ύσης  

 

3

 

Η

επενδυτικού της προγράµµατος προκειµένου να αναβαθµίσει τη συµµετοχή του 

φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας και να καλύψει τις 

ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας µε φυσικό αέριο σε ανταγωνιστική τιµή. 

Προσπάθειες γίνονται και για την ενίσχυση της ασφάλειας της τροφοδοσίας και 

της διαφοροποίησης των πηγών προµήθειας φυσικού αερίου, µε συζητήσεις και 

διαπραγµατεύσεις για την πιθανή µελλοντική προµήθεια πρόσθετων 

ποσοτήτων φυσικού αερίου σε αέρια ή και υγρή µορφή, από νέους 
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 ε ρ  

τ

cts/greece.asp

προµηθευτές όπως οι παραγωγοί της Κασπίας, της Αιγύπτου κ.λ.π. 

Παράλληλα, η εταιρεία, αντιλαµβανόµ νη πλήρως το όλο της Ελλάδας ως 

µελλοντικού κόµβου διαµετακόµισης φυσικού αερίου, είχε συνεχείς επαφές µε 

εταιρίες φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της 

Noτιoανατoλικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Σηµαντικός σταθµός στην 

πορεία της εταιρείας προς η διασφάλιση νέων ποσοτήτων φυσικού αερίου, 

αποτελεί η υπογραφή σύµβασης µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της τουρκικής ΒΟΤAS 

στις 23 ∆εκεµβρίου 2003 στην Άγκυρα  

 (  www.botas.gov.tr/eng/projects/allproje  ). 

 συµφωνία αφορά στην προµήθεια ποσότητας 750 εκατ. κυβικά αερίου ανά 

τρατηγικός στόχος της ∆ΕΠΑ είναι η γρήγορη υλοποίηση του προγράµµατος 

 

Η

έτος µε έναρξη παραδόσεων στο τέλος του 2006. Κατά το περασµένο έτος 

άρχισαν και προχωρούν µε ταχείς ρυθµούς οι διαδικασίες για την κατασκευή 

του κλάδου του αγωγού υψηλής πίεσης από την Κοµοτηνή προς την 

Αλεξανδρούπολη και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα µε στόχο τη διασύνδεση των 

συστηµάτων φυσικού αερίου Ελλάδας - Τουρκίας. Επίσης ολοκληρώθηκε η 

προµελέτη σκοπιµότητας για τη διασύνδεση των συστηµάτων φυσικού αερίου 

Ελλάδας - lταλίας, που εκπονήθηκε από κοινού από τη ∆ΕΠΑ, την ιταλική 

EDISON και την τουρκική ΒΟΤAS µε θετικά αποτελέσµατα. Στο πλαίσιο αυτό 

ανανεώθηκε το µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ ∆ΕΠΑ, EDISON και BOTAS µε 

ισχύ µέχρι το τέλος του 2005.  

 

Σ

επέκτασης του δικτύου της εσωτερικής αγοράς, που, πέραν των άλλων θετικών 

επιπτώσεων, θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της κατανάλωσης που θα 

οδηγήσει µε τη σειρά της σε µία ακόµα περισσότερο ελκυστική τιµολογιακή 

πολιτική. Τη χρονιά που µας πέρασε η ∆ΕΠΑ προχώρησε στην ορθολογική 
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.8.3 ∆ιεύρυνση της διείσδυσης 

 βασικός στόχος της ∆ΕΠΑ είναι µέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού 

.8.3.1 Βιοµηχανικός Τοµέας 

 εταιρεία προχώρησε περαιτέρω στην τροφοδότηση βιοµηχανιών µε φυσικό 

χ ρ ί

διαµόρφωση των τιµολογίων µεταφοράς µε βάση τις προβλεπόµενες εξελίξεις 

στον τοµέα της αγοράς και µε στόχο τη διαµόρφωση ανταγωνιστικών 

περιθωρίων εµπορικού κέρδους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές πώλησης του 

αερίου, και παρά τη δραµατική άνοδο των τιµών του πετρελαίου, παρέµειναν 

ανταγωνιστικές και κινήθηκαν σε ελαφρά χαµηλότερα επίπεδα από το 

προηγούµενο έτος. 

 

3

 

Ο

της προγράµµατος να προωθήσει το φυσικό αέριο σε όλο και  περισσότερες 

περιοχές και πόλεις της Ελλάδας, σε όλο και περισσότερες βιοµηχανικές 

µονάδες, σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και σε µέσα µαζικής µεταφοράς, 

αναδεικνύοντάς το στο νέο ενεργειακό καύσιµο της εποχής µας. 

 

3

 

Η

αέριο σε περιοχές όπως τα Οινόφυτα, την Ξάνθη, τη Κοµοτηνής κ.λπ. Το δίκτυο 

για βιοµηχανικούς καταναλωτές στην περιοχή της Λαµίας έχει ολοκληρωθεί ενώ 

σε φάση κατασκευής βρίσκεται το δίκτυο διανοµής για βιοµηχανικούς 

καταναλωτές στην περιοχή του Κιλκίς. Επίσης έ ει ολοκλη ωθε  ο σχεδιασµός 

και έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συµβάσεις προµήθειας για την τροφοδοσία 

των δικτύων διανοµής στη Θήβα, τη ∆ράµα, τις Σέρρες και την Κατερίνη. Στη  

Λάρισα και στη ΣΟΒΕΛ (περιοχή Αλµυρού) ολοκληρώθηκε ο σχεδιασµός της 

τροφοδοσίας και η περάτωση των έργων αναµένεται µέσα στο επόµενο έτος. 
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.8.3.2 Αστικός Τοµέας 

πεύθυνες για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση είναι 

 ρ Ε  ά

.8.3.3 Αεριοκίνηση 

ο διογκούµενο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων επιβάλλει 

Στη Νότια Εύβοια τελείωσε ο βασικός σχεδιασµός του δικτύου διανοµής, ενώ 

ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη ∆ΕΗ όσον 

αφορά στην τροφοδότηση µε φυσικό αέριο του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής 

στο Αλιβέρι. Υπεγράφη η σύµβαση για την εκπόνηση του βασικού σχεδιασµού 

για την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης προς Κόρινθο µε στόχο την 

τροφοδοσία µε φυσικό αέριο, σε πρώτη φάση της MOTOR ΟIL. 

 

3

 

Υ

οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Η ∆ΕΠΑ, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που 

µας πέρασε, εντατικοποίησε την πολιτική της πολύπλευρης υποστήριξης προς 

τις τρεις υφιστάµενες ΕΠΑ, προκειµένου να υλοποιήσουν το πρόγραµµά τους. 

Ως αποτέλεσµα της πολιτικής της εταιρείας, οι ΕΠΑ παρουσίασαν σηµαντική 

πρόοδο στην αναπτυξιακή τους πορεία. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι 

διαδικασίες για την ίδρυση τ ιών ταιρειών Παροχής Αερίου της Στερε ς 

Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης. 

 

3

 

Τ

τον σαφή προσανατολισµό σε καύσιµα αποδοτικά αλλά και φιλικά προς το 

περιβάλλον. Σε αυτά τα πλαίσια, στόχος της ∆ΕΠΑ είναι η αύξηση της χρήσης 

του φυσικού αερίου για την κίνηση των οχηµάτων. Στην Αθήνα κυκλοφορούν 

περίπου 300 λεωφορεία της ΕΘΕΛ τα οποία ανεφοδιάζονται από σταθµό της 

∆ΕΠΑ στα Λιόσια Αττικής. Τέλος ολοκληρώθηκε ο δεύτερος σταθµός 



ανεφοδιασµού 120 νέων λεωφορείων της ΕΘΕΛ στην Ανθούσα Αττικής και είναι 

ένα έργο το οποίο επιδοτήθηκε στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ    

( www.cres.gr/kape/index_gr.htm ). 

 

 

ρόσφατα η ∆ΕΠΑ υπέγραψε για πρώτη φορά σύµβαση πώλησης φυσικού 

.8.3.4 Ηλεκτροπαραγωγή 

χοντας ως δεδοµένο ότι η απαιτούµενη µελλοντική αύξηση του δυναµικού 

Π

αερίου για την κίνηση των οχηµάτων του στόλου της GENERAL MOTOR 

HELLAS. Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της για την προώθηση της 

αεριοκίνησης, τη χρονιά που µας πέρασε, επέβλεψε την κατάρτιση ενός σχεδίου 

το οποίο στοχεύει στην παροχή οικονοµικών κινήτρων για την ανανέωση των 

στόλων οργανισµών και επιχειρήσεων µε αεριοκινούµενα οχήµατα. Το σχέδιο 

αυτό, τελεί υπό ένταξη στο Γ ΚΠΣ. Παράλληλα, παρακολούθησε στενά την 

εκπόνηση σχεδίων, νοµοθετικών κειµένων και ρυθµίσεων που αφορούν στην 

προώθηση της αεριοκίνησης στη χώρα µας, ενώ στελέχη της ήρθαν σε επαφή 

µε δυνητικούς µεγάλους χρήστες για αεριoκίνηση µε φυσικό αέριο. 

 

3

 

Έ

ηλεκτρικής παραγωγής θα οδηγήσει, µέσα στα επόµενα είκοσι χρόνια, στην 
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∆ σ

ρ  

.8.4 Εµπορική δραστηριότητα 

ατά το 2004, οι πωλήσεις αερίου σηµείωσαν σηµαντική αύξηση και έφθασαν 

ι  

αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή σε ένα ποσοστό 

γύρω στο 30%, η απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται 

πεδίο νέων, σηµαντικών προκλήσεων για την εταιρεία (ΙΟΒΕ, 2004). Στα 

πλαίσια της προετοιµασίας της και µε στόχο να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις 

νέες συνθήκες και ανάγκες που αναδύονται, εγκαινίασε τη χρονιά που µας 

πέρασε τη συνεργασία της µε το Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάννης 

πάνω σε θέµατα που αφορούν στη χρήση του φυσικού αερίου στην 

ηλεκτροπαραγωγή. Παράλληλα, πέραν της συστηµατικής και αξιόπιστης 

τροφοδοσίας της ΕΗ, η εταιρεία συνέχι ε τις διαπραγµατεύσεις µε 

υποψήφιους ανεξά τητους ηλεκτροπαραγωγούς και συµπαραγωγούς για την 

προετοιµασία συµβάσεων πώλησης φυσικού αερίου.  

 

3

 

Κ

περίπου τα 2,5 δισ κυβικά. Πιο συγκεκριµένα, στην ηλεκτροπαραγωγή 

διατέθηκαν περίπου 1,8 δισ κυβικά, γ α χηµική χρήση καταναλώθηκαν περίπου 

0,150 δις κυβικά, στο βιοµηχανικό τοµέα απορροφήθηκαν 0,325 δισ κυβικά για 

θερµική χρήση και συµπαραγωγή, ενώ οι ΕΠΑ µε τη διάθεση 0,215 δισ κυβικά 

σηµείωσαν αύξηση κατά 32%. Επιπλέον, 12 εκατ. κυβικά διατέθηκαν σε 

ειδικούς εµπορικούς καταναλωτές, κυρίως για κίνηση οχηµάτων. Οι τιµές 

προµήθειας του φυσικού αερίου το 2004, κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα 

συγκριτικά µε το 2003 και παραµένουν σε υψηλά επίπεδα λόγω των νεώτερων 

εξελίξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Η µέση τιµή πώλησης του αερίου 

κινήθηκε σε ελαφρά χαµηλότερα επίπεδα από το προηγούµενο έτος.  
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3.8.5 Απορρόφηση πόρων Γ' ΚΠΣ 

 

Η χρηµατοδότηση των επενδύσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 

συνεχίζεται κατά την περίοδο 2000-2006 µε την ένταξη µιας σειράς έργων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ. 

∆ραστηριοποίηση στη διαχείριση των παρακάτω έργων: 

 Ολοκλήρωση των δικτύων µέσης πίεσης στις περιοχές της Ξάνθης, της 

Καβάλας και της Κοµοτηνής και η επέκταση του δικτύου διανοµής σε 

νέους µεγάλους βιοµηχανικούς καταναλωτές στα Οινόφυτα και την 

Ξάνθη. 

 Ολοκλήρωση των υποδοµών για τη διασύνδεση των συστηµάτων 

φυσικού αερίου Ελλάδας –Τουρκίας. 

 Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού του αντικεραυνικού συστήµατος 

προστασίας του αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου.  

 Στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ εντάσσονται δύο σηµαντικά αναπτυξιακά έργα : 

η αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού της Ρεβυθούσας και η 

κατασκευή του δεύτερου σταθµού τροφοδοσίας οχηµάτων µε φυσικό 

αέριο στην Ανθούσα.  

 Στα πλαίσια των Προγραµµάτων ΤΕΝ, η ∆ΕΠΑ σε συνεργασία µε την 

lταλική EDISON και την τουρκική ΒΟΤAS διαχειρίζεται το υψίστης 

στρατηγικής σηµασίας έργο της υποθαλάσσιας διασύνδεσης των δικτύων 

φυσικού αερίου Ελλάδας- Ιταλίας. 

 

3.8.6 Επέκταση του διεθνούς ρόλου της ∆ΕΠΑ 

 

Η εταιρεία µε τη δραστηριοποίησή της στη εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών 
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προµήθειας και µε την υπογραφή διεθνών συµφωνιών για την όδευση και τη 

διαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω της χώρας µας, καθίσταται πλέον 

πρωταγωνιστικός παράγοντας στο µεγάλο έργο της δια µεταφοράς φυσικού 

αερίου από την Ανατολή προς τη ∆υτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια 

αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ενεργειακό σταυροδρόµι της ευρύτερης 

περιοχής  (Εφηµερίδα Οικονοµία, 2005). 

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση του 

διεθνούς ρόλου της. 

 Το 2005 πρόκειται να ολοκληρωθεί το σύνολο της τεχνοοικονοµικής 

µελέτης σκοπιµότητας για τη διασύνδεση των συστηµάτων Ελλάδας-

Ιταλίας. Η µελέτη σκοπιµότητας χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά 50% και την υπόλοιπη δαπάνη θα καταβάλουν από κοινού 

η ∆ΕΠΑ και η ιταλική EDISON. 

 Το 2005 άρχισε η κατασκευή του έργου διασύνδεσης των συστηµάτων 

Ελλάδας - Τουρκίας. Η έναρξη προµήθειας φυσικού αερίου από την 

Τουρκία τοποθετείται στις αρχές του 2007. 

 Η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προµήθειας φυσικού αερίου και οι 

επαφές µε οµόλογες εταιρείες στην περιοχή της Κασπίας, της Μέσης 

Ανατολής και της Αιγύπτου κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

3.8.7 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου 

 

 Η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου είναι ένα πάγιο αίτηµα των 

παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιφέρειας και αναδεικνύει τον 

κοινωνικό ρόλο της εταιρείας συµβάλλοντας αποφασιστικά στην περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας µας. Κρίσιµο έτος υπήρξε το 2005 λόγω των σηµαντικών 
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εξελίξεων, τόσο στον ευρύτερο ενεργειακό τοµέα, όσο και σε θέµατα 

στρατηγικής σηµασίας. Το 2006 οριστικοποιήθηκε ο κώδικας διαχείρισης του 

συστήµατος και των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του οποίου θα 

διαµορφωθούν οι µετέπειτα εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα. Το γεγονός αυτό, 

σε συνδυασµό µε το νέο θεσµικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς 

φυσικού αερίου, σηµατοδοτεί την έναρξη µίας περιόδου κατά την οποία θα 

υπάρξει δραστική αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου η οποία θα επιτείνει 

την αναγκαιότητα νέων συµβάσεων για την προµήθεια αερίου. Ταυτόχρονα 

ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στις διαπραγµατεύσεις µε υποψήφιους 

ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και συµπαραγωγούς για την προετοιµασία 

νέων συµβάσεων πώλησης αερίου. Όσον αφορά στην αστική χρήση του 

αερίου, προχωράει η επεξεργασία προτάσεων προκειµένου να τροποποιηθεί το 

υφιστάµενο πλαίσιο που αφορά στην αδειοδότηση εσωτερικών εγκαταστάσεων 

φυσικού αερίου σε νεοαναγειρόµενες οικοδοµές. Η επεξεργασία των 

προτάσεων γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. Σε φάση 

σχεδιασµού βρίσκεται η δηµιουργία ενός πλαισίου κανονισµών που θα διέπει 

συνολικά τη λειτουργία των δικτύων διανοµής και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις 

φυσικού αερίου. Στον τοµέα της αεριοκίνησης, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 

δεύτερου σταθµού ανεφοδιασµού λεωφορείων στην Ανθούσα, ενώ θα 

συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις µε ∆ήµους και  εταιρείες που διαθέτουν 

στόλους µεγάλων οχηµάτων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη 

θέσπιση οικονοµικών κινήτρων για την ανανέωση των στόλων οργανισµών και 

επιχειρήσεων, µε αεριοκινούµενα οχήµατα. Η σηµαντικότερη αύξηση των 

πωλήσεων αναµένεται κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή και στις ΕΠΑ. Η πώληση 

αερίου από τις ΕΠΑ αναµένεται να αυξηθεί κατά 49%, περίπου, λόγω της 

αυξανόµενης διείσδυσης στον οικιακό και εµπορικό τοµέα, ενώ µικρότερη 

αύξηση αναµένεται στο βιοµηχανικό τοµέα (ΕΠΑ Αττικής, Annual Report 2004). 
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Τα έσοδα αναµένεται να επηρεαστούν σηµαντικά από την υψηλή διακύµανση 

των διεθνών τιµών πετρελαίου και κυρίως από την αναµενόµενη, έστω και 

µικρή, υποχώρηση για τέταρτο συνεχές έτος της αξίας του δολαρίου ΗΠΑ σε 

σχέση µε το ευρώ. 

 

3.8.8 Ειδικές δραστηριότητες 

 

Στο νέο ενεργειακό τοπίο η εταιρεία διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέους 

τοµείς. Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία προχώρησε και ολοκλήρωσε το σχεδιασµό 

για την κατασκευή σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας στη 

Ρεβυθούσα, που θα καλύπτει τις ανάγκες της εγκατάστασης του σταθµού 

Υ.Φ.Α. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η σχετική άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (Ρυθµιοστική Αρχή Ενέργειας 

www.rae.gr/energysys/main.htm ). Παράλληλα, ολοκληρώνονται πλήρως οι 

κατασκευαστικές εργασίες για τη σύνδεση µε καλώδιο οπτικών ινών των 

Σταθµών ∆ιαβατών και Καρπερής. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Η Αγορά Φυσικού Αερίου –Ανάλυση του κλάδου 

 

4.1 Η Αγορά φυσικού αερίου. 

 

Τα µεγάλα περιθώρια διείσδυσης του φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά 

ενέργειας αλλά και ο στρατηγικός του ρόλος στη χάραξη µιας νέας σύγχρονης 

ενεργειακής πολιτικής επισηµαίνεται από όλους τους οργανισµούς που 

εµπλέκονται µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στον τοµέα της ενέργειας. Το φυσικό 

αέριο, µε αιχµή τη ζήτηση από τα νοικοκυριά και τον τοµέα της 

ηλεκτροπαραγωγής θα συνεχίσει να εισχωρεί µε υψηλούς ρυθµούς στην 

εγχώρια αγορά ενέργειας και την επόµενη εικοσαετία. Στην περίοδο 1997-2002, 

µετά την έναρξη των πρώτων εισαγωγών από τη Ρωσία, η ζήτηση φυσικού 

αερίου κατέγραψε θεαµατικούς ρυθµούς αύξησης, παρουσιάζοντας µέση ετήσια 

αύξηση της τάξης του 64%. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ και της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, το φυσικό αέριο αναµένεται να διευρύνει 

εντυπωσιακά το µερίδιο συµµετοχής του στο πρωτογενές ενεργειακό ισοζύγιο 

της χώρας από 6,1% το 2000 σε 17,4% το 2010.  

 

Η ελκυστική τιµή του αερίου, τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για τα νοικοκυριά, 

αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης. Η τιµή του στη βιοµηχανία είναι περίπου κατά 

µέσο όρο 50% χαµηλότερη από την τιµή του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 

(περίοδος 1997-2002) ενώ στον οικιακό τοµέα είναι κατά 20% χαµηλότερη από 

την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου είναι η τιµή του, η εξέλιξη του ΑΕΠ, τα 
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κίνητρα που παρέχονται από την πολιτεία, η πίεση από υποκατάστατα αγαθά, 

το θεσµικό πλαίσιο αλλά και η πληροφόρηση για το νέο αυτό ενεργειακό 

καύσιµο. Η οικονοµική κατάσταση του συνόλου των εταιρειών του κλάδου 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική.  

 

4.2 ∆ιεθνής Κατάσταση  

 

Σε διεθνές επίπεδο, το φυσικό αέριο αποτελεί το ενεργειακό αγαθό µε τον 

υψηλότερο βαθµό διείσδυσης στο παγκόσµιο ενεργειακό ισοζύγιο, κατέχοντας 

το 2004 το 24%. Οι µεγαλύτεροι καταναλωτές φυσικού αερίου διεθνώς, 

υπήρξαν οι περιοχές της Βόρειας Αµερικής, των χωρών της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης και η ∆υτική Ευρώπη µε µερίδια 30%, 23% και 16,4% αντίστοιχα. Οι 

µεγαλύτεροι παραγωγοί φυσικού αερίου την περίοδο, υπήρξαν οι χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η περιοχή της 

Βόρειας Αµερικής και οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης µε µερίδια κατά µέσο όρο 

34%, 31% και 11% αντίστοιχα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τα διαθέσιµα 

αποθέµατα φυσικού αερίου διεθνώς ανήλθαν στα 5.501 τρισ κυβικά πόδια, µε 

τη Ρωσία και το Ιράν να κατέχουν το 45% του συνόλου, και τη ∆υτική Ευρώπη 

να παρουσιάζει τη µεγαλύτερη επέκταση των διαθέσιµων αποθεµάτων φυσικού 

αερίου παγκοσµίως, αποτέλεσµα της ανακάλυψης νέων κοιτασµάτων στη 

Νορβηγία. 

 

 4.3 Προοπτικές  

 

Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισηµαίνουν ότι ενδεχοµένως υπάρχουν 

περιθώρια µικρής βελτίωσης σε τοµείς όπως ο πολύπλευρος σχεδιασµός όλων 
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των επιµέρους παραγόντων που συµβάλουν στο µελλοντικό προγραµµατισµό 

του ενεργειακού σχεδίου, µε απώτερο στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας και 

της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, η προστασία του 

περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και των διεθνών υποχρεώσεων, η 

ισορροπηµένη περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η προσέλκυση επενδύσεων 

για την επέκταση των υφισταµένων υποδοµών (ΙΟΒΕ, 2004). Η αύξηση των 

προβλεπόµενων όρων ασφαλείας στα κτίρια, η συνεργασία µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών (όπως µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού και 

αρχιτέκτονα) από τη φάση σχεδιασµού του κτιρίου ώστε να είναι δυνατή η 

άµεση σύνδεση της εγκατάστασης µε το δίκτυο αερίου αλλά και η πιθανή 

παροχή φορολογικών κινήτρων και φοροαπαλλαγών µπορούν να βοηθήσουν 

ουσιαστικά προς την ανάπτυξη και τη γιγάντωση της αγοράς φυσικού αερίου.  

 

Το κύριο υποκατάστατο προϊόν είναι το πετρέλαιο θέρµανσης και σε µικρότερο 

βαθµό η ηλεκτρική ενέργεια. Σίγουρα θα πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη 

προσπάθεια για την περαιτέρω ενθάρρυνση των οικιακών καταναλωτών 

προκειµένου να αναλάβουν ορισµένες δαπάνες υποκατάστασης (καυστήρες και 

συνδέσεις µε το δίκτυο) οι οποίες όµως θα γίνουν εφάπαξ. Θα πρέπει να 

ενταθεί η προσπάθεια, των Εταιριών Παροχής Αερίου για την παροχή 

προσθέτων κινήτρων προς την κατεύθυνση της απόκτησης µεγαλύτερου 

µεριδίου αγοράς σε ένα τέτοιο αγαθό. Τέλος, έχουν συντελεστεί σηµαντικά 

βήµατα τόσο στην κατεύθυνση της ενηµέρωσης των καταναλωτών όσο και στην 

κατεύθυνσης της εκπαίδευσης του εξειδικευµένου προσωπικού.  

 

4.4 Το στρατηγικό πλαίσιο για τον τοµέα του φυσικού αερίου της 

Ελλάδας.  
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Σκοπός µας είναι να απαντήσουµε σε 3 θεµελιώδη στρατηγικά ερωτήµατα  

1) Που είµαστε τώρα ; Ποια είναι η κατάσταση ; (εξωτερικού περιβάλλοντος + 

ανάλυση εσωτερικού + swot analysis) 

2)  Που θέλουµε να πάµε ; (σκοπός µας ως επιχείρηση και διαµόρφωση 

στρατηγικής) 

3)  Πώς θα φτάσουµε εκεί ; (υλοποίηση στρατηγικής και έλεγχος στρατηγικής)  

 

4.4.1. Ανίχνευση Εξωτερικού Περιβάλλοντος - Pest Analysis 

(Political -Economical-Social -Technological Analysis) 

 

Όταν ένας οργανισµός ξεκινάει τη διαµόρφωση της στρατηγικής του, πρέπει 

προηγουµένως να ανιχνεύσει το εξωτερικό περιβάλλον για να εντοπίσει πιθανές 

ευκαιρίες και απειλές, καθώς και το εσωτερικό του περιβάλλον για να εντοπίσει 

τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι η 

παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η µετάδοση πληροφοριών από το εξωτερικό 

και εσωτερικό περιβάλλον προς τα βασικά πρόσωπα µέσα στην εταιρεία. Είναι 

ένα εργαλείο που χρησιµοποιεί η εταιρεία για να αποφεύγει τις στρατηγικές 

εκπλήξεις και να διασφαλίζει τη µακροχρόνια υγειά του οργανισµού. 

 

4.4.1.1 Πολιτικό-νοµικό περιβάλλον 

 

To πολιτικό-νοµικό περιβάλλον για την αγορά φυσικού αεριού δεν είναι πλήρως 

διαµορφωµένο ή καλύτερα βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο 

αναδιοργανώσεων ενόψει αλλαγών στην εγχώρια αγορά ενέργειας. Οι 

κοινοτικές οδηγίες καθορίζουν πλέον σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση αυστηρούς 
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κανόνες και περιορισµούς που οι εκάστοτε κυβερνήσεις θα πρέπει να 

αποδεχτούν µε πολύ µικρές αποκλίσεις από µέρους τους. Αφού ξεπεράστηκε 

µε επιτυχία η νηπιακή φάση εισαγωγής και εγκατάστασης του φυσικού αερίου 

στην εγχώρια αγορά ενέργειας, καθορίσθηκαν τα πρωταρχικά νοµοθετικά 

πλαίσια, και οι προϋποθέσεις για την ενσωµάτωση του φυσικού αεριού στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.  

 

Η αγορά αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο προκειµένου να 

µεταπηδήσει από το µονοπώλιο στον απελευθερωµένο ανταγωνισµό. Προς 

αυτή την κατεύθυνση είναι εξάλλου και όλες οι κοινοτικές οδηγίες οι οποίες 

ορίζουν το νέο πλαίσιο και θέτουν τις νέες βάσεις καθώς και τα 

χρονοδιαγράµµατα για την έγκαιρη εναρµόνιση όλων των µελών –κρατών και 

για µια ενιαία κοινή πολιτική ενέργειας στα επιµέρους ενεργειακά θέµατα και 

εγγυούνται την ταυτόχρονη εφαρµογή σε όλες τις χώρες.  

Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα σε ότι αφορά το 

φυσικό αέριο καθορίζεται και επιβάλλεται σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες. 

Μεταξύ άλλων σε σχετικό σχέδιο νόµου (Υπουργείο Ανάπτυξης Γραφείο Τύπου 

και ∆ηµοσίων Σχέσεων, Σχέδιο Νόµου 31-10-2005), προτείνονται διαρθρωτικές 

αλλαγές για το άµεσο µέλλον προκείµενου να επιτευχθούν   

 Άνοιγµα της αγοράς φυσικού αεριού µε ορισµό νέων επιλεγόντων 

πελατών 

 ∆ραστηριοποίηση και άλλων προµηθευτών πέραν της ∆ΕΠΑ µε 

χορήγηση των σχετικών αδειών. 

 Ίδρυση ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής του Εθνικού 

Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» 100% θυγατρικής της ∆ΕΠΑ στην 

οποία παραχωρούνται όλα τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης, ανάπτυξης, 

συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου µεταφοράς του φυσικού αερίου. 
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 Χορήγηση αδειών για την κατασκευή, κυριότητα, λειτουργία και την 

εκµετάλλευση Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) 

 Η πρόσβαση των χρηστών στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αεριού να 

γίνεται χωρίς διακρίσεις µε τρόπο διαφανή. 

 Λογιστικός ∆ιαχωρισµός για τις δραστηριότητες της προµήθειας και της 

µεταφοράς σε επιλέγοντας και µη επιλέγοντας πελάτες. 

 Καθορισµός ανεξάρτητης αρχής προκείµενου να καθορίζεται η 

τιµολογιακή πολιτική σε συνεργασία από κοινού η ανεξάρτητη αρχή και η 

εταιρεία. 

 

4.4.1.2 Οικονοµικό περιβάλλον  

 

Στο οικονοµικό περιβάλλον µια από τις αγορές που θα πρωταγωνιστήσουν τα 

επόµενα χρόνια και θα προσελκύσουν κεφαλαία άνω του 1 δισ Ευρώ είναι αυτή 

του φυσικού αεριού. Η επέκταση του εγχωρίου δικτύου φυσικού αεριού χαµηλής 

και µέσης πίεσης, η επέκταση της αεριοκίνησης οχηµάτων (κυρίως 

λεωφορείων) αλλά και η κατασκευή διεθνών αγωγών (Ελληνοτουρκικού και 

υποθαλάσσιου Ελληνοιταλικού) θα καταστήσουν τη χώρα µας ενεργειακό 

κόµβο µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής και αναµένεται να αυξήσουν τις 

καταναλώσεις από 2,2 δισ κυβικά µέτρα που είναι σήµερα στα 4,5-5 δισ κυβικά 

µέτρα µέχρι το 2010. Σε επίπεδο νοικοκυριών όλο και περισσότεροι 

καταναλωτές προτιµούν το συγκεκριµένο καύσιµο (ήδη το χρησιµοποιούν 

500.000 νοικοκυριά) αφού είναι περίπου 20% φθηνότερο σε σύγκριση µε το 

πετρέλαιο θέρµανσης και περίπου 60 
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% φθηνότερο σε σχέση µε το ηλεκτρικό ρεύµα. Η αύξηση των συνδέσεων 

φυσικού αεριού είναι εντυπωσιακή σε όλους τους τοµείς (τον βιοµηχανικό, τον 

εµπορικό, τον οικιακό) την τελευταία διετία παρουσιάζοντας αύξηση 237% (ΕΠΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Annual Report 2004).  

 

Σύµφωνα µε τις πιο επιεικείς εκτιµήσεις η συνολική εγχώρια κατανάλωση 

φυσικού αεριού θα αυξάνεται κατά µέσο όρο 17% ετησίως για να διπλασιαστεί 

το 2010. Επίσης σηµαντικές ποσότητες φυσικού αεριού αναµένεται να 

απορροφηθούν από τις νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό 

αέριο. Αναφορικά τέλος µε το εγχώριο δίκτυο, ήδη επιχορηγείται η επέκταση του 

σε έντεκα νόµους, ενώ προωθείται η ίδρυση τριών νέων Εταιρειών Παροχής 

Αερίου της Ανατολικής Στερεάς–Ευβοίας της Κεντρικής Μακεδονίας και της 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Ευρώπη µετά από αυτά τα γεγονότα έχει 

εντείνει τις προσπάθειες της προκειµένου να προχωρήσει µε οποίο τρόπο 

µπορεί προς τη διαφοροποίηση της προµήθειας του φυσικού αερίου. Οι 

οικονοµικές δυνάµεις και γενικά το οικονοµικό γίγνεσθαι επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό την πορεία της εταιρείας. Σχετικά πρόσφατα βιώσαµε τη σηµαντική 

αύξηση της τιµής του πετρελαίου σε παγκόσµια κλίµακα λόγω των τεχνητών 

ελλείψεων πετρελαίου και ανεβάζει σηµαντικά τις τιµές.  

 

4.4.1.3 Κοινωνικό περιβάλλον  

 

Το κοινωνικό περιβάλλον περιλαµβάνει τις γενικές δυνάµεις που δεν σχετίζονται 

άµεσα µε τις βραχυχρόνιες δραστηριότητες του οργανισµού αλλά συχνά 

επηρεάζουν τις µακροχρόνιες αποφάσεις του. Το πλήθος των πιθανών 

στρατηγικών παραγόντων που υπάρχουν µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον είναι 
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πολύ µεγάλο. Ο αριθµός γίνεται τεράστιος όταν συνειδητοποιήσουµε ότι κάθε 

χώρα µπορεί να εκπροσωπηθεί από το δικό της µοναδικό σύνολο κοινωνικών 

δυνάµεων, µερικές από τις οποίες είναι πολύ όµοιες µε εκείνες των γειτονικών 

χωρών ενώ άλλες διαφέρουν πολύ. Η  εταιρεία  οφείλει να είναι ενήµερη και να 

προσαρµόζεται, ετσι ώστε να λειτουργεί χωρίς προστριβές µε τον κοινωνικό 

ιστό (Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Ν. Γεωργόπουλος). 

 

4.4.1.4 Τεχνολογικό περιβάλλον                         

 

Αξιοσηµείωτη είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην κατασκευή και 

συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού, η τοποθέτηση του οποίου στον βυθό 

της θάλασσας γίνεται µε τη βοήθεια δορυφόρου για την επίτευξη ακρίβειας 

εκατοστού. Στο όλο εγχείρηµα βοηθούν τα πλοία τύπου αεροπλανοφόρου που 

µπορούν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να παραµείνουν ακίνητα 

προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες συγκολλήσεις του αγωγού. Στην 

ασφάλεια λειτουργίας του αγωγού συµβάλλουν αποτελεσµατικά τα καλώδια 

οπτικών ινών που σε περίπτωση διαρροής ενηµερώνουν το κέντρο ελέγχου σε 

ελάχιστο χρόνο, έτσι ώστε ειδικές ηλεκτροβάνες να αποκόψουν το 

προβληµατικό σηµείο µέχρι να επισκευαστεί. Επιπλέον ειδικά ροµπότ που 

βρίσκονται µέσα στον αγωγό παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας διατρέχοντας 

µε µεγάλη ταχύτητα µέσα σε αυτόν.  

 

Ο τερµατικός σταθµός στη νήσο Ρεβυθούσα, είναι ένα ακόµη τεχνολογικό 

επίτευγµα, αφού εκεί πραγµατοποιείται η υποδοχή (η πρόσδεση του ειδικού 

πλοίου που µεταφέρει το υγροποιηµένο φυσικό αέριο) η αεριοποίηση του (η 

µετατροπή από την υγρή µορφή στην αέρια που πραγµατοποιείται µέσα από 
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πολύπλοκη διαδικασία και εξαπλασιάζεται η ποσότητα του, στην αέρια µορφή) 

και η αποθήκευση (στις 2 υπερσύγχρονες δεξαµενές χωρητικότητας 130.000 

κυβικών µέτρων). Η πρόοδος της τεχνολογίας βοήθησε ώστε να δηµιουργηθούν 

οχήµατα που θα κινούνται µε αέριο (λεωφορεία στην αρχή και επιβατικά 

αυτοκίνητα στη συνέχεια) έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας. Ένα ακόµη επίτευγµα της 

τεχνολογίας είναι ο βιοκλιµατισµός (air condition) που θα λειτουργεί µε φυσικό 

αέριο.  

 

Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη της τεχνολογίας δηµιούργησε εργοστάσια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν σαν καύσιµο το φυσικό 

αέριο. Σε σχέση µε παλαιότερα εργοστάσια του ίδιου τύπου τα νεότερα 

χρησιµοποιούν τουρµπίνες µε δυνατότητα καύσης συνδυασµένου κύκλου για 

υψηλότερο βαθµό απόδοσης. Στη χώρα µας λειτουργούν ήδη 3 µονάδες 

συνδυασµένου κύκλου 2 της ∆ΕΗ στο Λαύριο και την Κοµοτηνή και µια των 

Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη που λειτούργησε µέσα στο 2005. 

Τέλος ο µεγαλύτερος και πιο σύγχρονος σταθµός ανεφοδιασµού λεωφορείων 

τέθηκε σε ισχύ στην Ανθούσα Αττικής µε δυνατότητα να παρέχει 5.000 κυβικά 

την ώρα µε πίεση 220 ατµοσφαιρών (bαr) και ικανότητα να εξυπηρετεί σε 

ηµερήσια βάση τα 415 λεωφορεία της ΕΘΕΛ (∆ΕΠΑ, Αnnual Report 2005). 

 

4.5 Ανίχνευση Εσωτερικού Περιβάλλοντος  

 

Καλούµαστε να απαντήσουµε που βρισκόµαστε και ποια είναι η κατάσταση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή η κουλτούρα και η νοοτροπία της ίδιας της 

εταιρείας. Γεγονός είναι ότι βρισκόµαστε στο τελικό στάδιο απελευθέρωσης της 

αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Πολλά έγιναν και ακόµη περισσότερα µένουν 
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για να γίνουν, προς το παρόν δεν υπάρχουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της εταιρείας, µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο να κατέχει το 65% και τα 

Ελληνικά Πετρέλαια το 35%. Μελλοντικά οι συσχετισµοί µπορεί να αλλάξουν µε 

την πιθανή εισαγωγή της εταιρείας στο χρηµατιστήριο. 

 Η εταιρεία φιλοδοξεί στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται ενόψει της 

απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς να εδραιώσει τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο, να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που δηµιουργείται και να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες της 

Ελληνικής οικονοµίας και του Έλληνα καταναλωτή. Βέβαια το πολυτιµότερο 

κεφάλαιο για την εταιρεία είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Το προσωπικό είναι 

εξειδικευµένο, µε υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

µεταπτυχιακών τίτλων µε αποτέλεσµα η εταιρεία να λειτουργεί µέσα σε κλίµα 

γόνιµου διαλόγου και συνεργασίας. Η εταιρεία βρίσκεται σε µια σταθερή πορεία 

µετασχηµατισµού προσαρµόζοντας την εταιρική κουλτούρα και τις εσωτερικές 

δοµές προς αυτές µίας ιδιωτικής, ανταγωνιστικής ενεργειακής εταιρείας, ενώ 

ταυτόχρονα µετασχηµατίζεται και το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων µε 

επέκταση σε νέους τοµείς (π.χ. ηλεκτροπαραγωγή) (Ναυτεµπορική, 2006). 

 

Επίσης αξιοποίηση των συνεργιών που δηµιουργεί το νέο περιβάλλον της 

απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου. Oι διοικήσεις 

των δηµοσίων ενεργειακών επιχειρήσεων δείχνουν για πρώτη φορά να 

κινούνται έξω από το στενό πλαίσιο της αυτόνοµης ανάπτυξης, αποτινάσσοντας 

το «ταµπού» των συνεργασιών µε τρίτους και εξετάζοντας τις δυνατότητες των 

µεταξύ τους επιχειρηµατικών συνεργασιών, αφού δηµιουργούνται τεράστιες 

συνέργιες λόγω της συνάφειας των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της 

∆EΠA έχει κάνει πρόταση συνεργασίας στη διοίκηση της ∆EH για από κοινού 

συµµετοχή στον διαγωνισµό που αναµένεται να προκηρύξει η Pυθµιστική Aρχή 
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Eνέργειας (PAE) για την κατασκευή και λειτουργία τερµατικού σταθµού 

υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Kρήτη. Tο έργο προβλέπει τη µεταφορά 

συµπιεσµένου αερίου από την Aλγερία και την Aίγυπτο. Κινήσεις γίνονται και 

για την επέκταση του διεθνούς ρόλου µε την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών 

προµήθειας και µε την υπογραφή διεθνών συµβάσεων για την όδευση και 

διαµετακόµιση φυσικού αερίου µέσω της χώρας µας, καθιστώντας την Ελλάδα 

ενεργειακό σταυροδρόµι της ευρύτερης περιοχής.  

 

4.6 S.W.O.T. Analysis 

 

4.6.1 ∆υνάµεις (Swot Analysis)  

 

• Εκτεταµένο δίκτυο αγωγών.  

Το σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου είναι ουσιαστικά σε ισχύ από το 1996 

οπότε και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα 

και η επέκτασή του είναι εκτενής κατά µήκος όλης της Ελλάδας εκτός της 

Πελοποννήσου και των νησιών. Είµαστε οι τελευταίοι που εγκαταστήσαµε το 

δίκτυο φυσικού αεριού στην Ευρώπη και η κατασκευή του στηρίχτηκε στις 

προϋπάρχουσες και αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας που 

χρησιµοποιήθηκαν καθώς και λόγω της τεχνογνωσίας που αποκτήσαµε λόγω 

της εµπειρίας των 50 ετών των άλλων ευρωπαίων που µας τη µετέδωσαν. Το 

σύστηµα υπερύψηλης τάσης διακλαδώνεται στις µεγάλες πόλεις σε δίκτυα 

χαµηλότερης πίεσης για τους τελικούς καταναλωτές. Σηµαντικές επενδύσεις και 

επιχορηγήσεις έχουν δοθεί προκείµενου να συνεχιστεί η κατασκευή και των 

επεκτάσεων για την ολοκλήρωση και του Έλληνα-Τουρκικού Αγωγού καθώς και 

του Έλληνo-Ιταλικού Υποθαλάσσιου Αγωγού. 
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• Απορρόφηση των περίπου 3/4 του εισαχθέντος φυσικού 

αεριού από τη ∆.Ε.Η. 

Είναι γεγονός ότι η παρουσία της ∆ΕΗ στο πελατολόγιο της ∆ΕΠΑ αποτελεί και 

δύναµη και αδυναµία. Βέβαια είναι µεγάλη υπόθεση να έχεις προπουλήσει, 

στην ουσία, τα 3/4 των ποσοτήτων του φυσικού αερίου στη ∆ΕΗ. Έχει µεγάλη 

σηµασία η συνεργασία των δύο εταιρειών ∆ΕΠΑ και ∆ΕΗ όχι µόνο λόγω των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων αλλά και γενικότερα στην συµβολή τους στη 

γενικότερη ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Ελλάδας. Μετά την 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου η ∆ΕΗ θα µπορεί να κάνει χρήση 

του δικαιώµατος της και να αγοράζει φυσικό αέριο όχι πλέον µέσω της ∆ΕΠΑ 

αλλά µέσω τρίτου προµηθευτή. Γεγονός που δεν θα επηρεάσει σηµαντικά τα 

παραπάνω ποσοστά, γιατί η ∆ΕΠΑ έχει την κατάλληλη εξειδικευµένη εµπειρία 

καθώς και την τεγνογνωσία και θα µπορέσει να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τη νέα 

πρόκληση, όπως έκανε άλλωστε και µέχρι τώρα. 

 

4.6.2 Αδυναµίες (Swot Analysis) 

 

• Έλλειψη αποθηκευτικών χώρων κατά µήκος του αγωγού 

διασύνδεσης στη Β.Ελλάδα 

 Η έλλειψη ικανού αποθηκευτικού χώρου, κατά προτίµηση υπόγειου, κοντά στον 

αγωγό διασύνδεσης, δηλαδή στη Βόρειο Ελλάδα, θα διευκόλυνε αφάνταστα τη 

διέλευση ικανών ποσοτήτων φυσικού αερίου και θα διασφάλιζε από την άλλη 

µεριά πιθανούς κινδύνους µερικής ή ολικής διακοπής παροχής για διάφορους 

λόγους από τις προµηθεύτριες χώρες ή τις χώρες διέλευσης του προϊόντος. Η 



 104

πλέον  κατάλληλη τοποθεσία φαίνεται να είναι η περιοχή βόρεια της 

Θεσσαλονίκης όπου αποτελεί ένα κοµβικό σηµείο αφενός εκεί βρίσκεται ο 

αγωγός διασύνδεσης µε το ρωσικό φυσικό αέριο και αφετέρου σύµφωνα µε τις 

φάσεις κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας θα είναι και 

το σηµείο εξόδου του νέου κοµµατιού του αγωγού Κοµοτηνής – Νέας 

Μεσηµβρίας. 

 

4.6.3 Ευκαιρίες (S.w.o.t. Analysis)  

 

• ∆υναµικά υψηλή ανάπτυξη της ζήτησης.  

Η Ελλάδα µε πληθυσµό 10 εκατοµµύρια έχει µια δυναµική αύξηση της ζήτησης 

τόσο σε επίπεδο οικιακής κατανάλωσης όσο και σε βιοµηχανικό επίπεδο και 

αποτελεί µια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόµενες αγορές φυσικού αερίου σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Επιπλέον, η αύξηση της ζήτησης για φυσικό αέριο όχι 

µόνο δεν έχει επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση που διέρχεται το τελευταίο 

διάστηµα η χώρα αλλά απεναντίας µετά την τροµερή αύξηση των τιµών του 

πετρελαίου οδήγησε σε καθοριστική αύξηση της ζήτησης για το φθηνότερο, και 

καθαρότερο φυσικό αέριο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αύξηση 

της ζήτησης για φυσικό αέριο, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο.  

 

Σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου 

Ανάπτυξης για το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2005, η διείσδυση του 

φυσικού αερίου στην εγχώρια οικιακή και βιοµηχανική κατανάλωση αυξήθηκε µε 

ταχείς ρυθµούς. Το συγκεκριµένο διάστηµα η συνολική κατανάλωση φυσικού 

αερίου, σηµείωσε αύξηση 6% (από 2,26 δισ κυβικά σε 2,4 δισ κυβικά ) σε 

σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Στην οικιακή χρήση, το ενδεκάµηνο 
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του 2005 παρατηρήθηκε αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 39,3%, 

σε σύγκριση µε το 2004 (από 184,7 εκατ. κυβικά σε 257,2 εκατ κυβικά) 

(Περιοδικό Επιλογή, Πάντζιου, 2007). Στη βιοµηχανική χρήση η αύξηση της 

κατανάλωσης του φυσικού αερίου ήταν της τάξης του 20,6% (από 284,8 εκατ. 

κυβικά σε 343,5 εκατ κυβικά).  

 

Σηµαντική αύξηση σηµείωσε και ο αριθµός νέων συνδέσεων φυσικού αερίου, σε 

όλους τους τοµείς (βιοµηχανικό, εµπορικό, οικιακό), κατά την περίοδο 

Ιανουαρίου-Νοεµβρίου 2005. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από 17.300 που 

ήταν ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων φυσικού αερίου στο τέλος του 

Νοεµβρίου 2003, µέσα στο πρώτο ενδεκάµηνο του 2004 πραγµατοποιήθηκαν 

13.000 νέες συνδέσεις, ενώ, µέχρι το τέλος Νοεµβρίου 2005, οι συνολικές 

συνδέσεις ανέρχονταν στις 57.000, σηµειώνοντας αύξηση, τα τελευταία δύο 

χρόνια της τάξεως του 230%. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εταιρείας Παροχής 

Αερίου Αττικής, το 2005 υπογράφτηκαν 11.890 νέα συµβόλαια, τα οποία που 

αντιστοιχούν σε περίπου 48.000 νοικοκυριά στην περιοχή της Αττικής, δηλαδή 

σηµειώθηκε αύξηση της τάξεως του 71% σε σχέση µε το 2004. Στόχος της 

εταιρείας για το 2006 είναι να υπογραφούν τουλάχιστον 14.000 νέα συµβόλαια 

οικιακών καταναλωτών (βλ. διάγραµµα 4.1)  

 



 

 

∆ιάγραµµα 4.1 : Πρόβλεψη αύξησης της ζήτησης την ερχόµενη 15ετία 

 

• Ευνοϊκή γεωπολιτική θέση.  

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ευνοϊκό γεωγραφικό σηµείο σχετικά µε τις πηγές 

ανεφοδιασµού (Αζερµπαϊτζάν, Ιράν, Ιράκ, Ρωσίας, Τουρκµενιστάν) µε απώτερο 

σκοπό να παρέχει φυσικό αέριο στις ελλειµµατικές αγορές της ∆υτικής 

Ευρώπης. Η Ρωσία και το Ιράν είναι οι χώρες µε τα µεγαλύτερα αποθέµατα σε 

φυσικό αέριο σε παγκόσµιο επίπεδο και έχουν ήδη συνδεθεί µε την Τουρκία 

µέσω σηµαντικών σωληνώσεων. Ενώ ένας αγωγός φυσικού αερίου από το 

Αζερµπαϊτζάν σχεδιάζεται να είναι σε λειτουργία µέχρι το 2006 (Ναυτεµπορική  

03-2006).  

 

• Η τιµή του φυσικού αερίου 20% φθηνότερη από το πετρέλαιο 

βάσει του τύπου υπολογισµού. 

Η τιµή του φυσικού αερίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την σύγχρονη 

Ελληνική πραγµατικότητα όπου οι τιµές του πετρελαίου αυξάνουν µέρα µε την 

ηµέρα για απροσδιόριστους παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο 
 106
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έχει διεισδύσει δυναµικά στο ενεργειακό ισοζύγιο µε οφέλη για όλους, αφενός 

για το βιοµηχανικό τοµέα και αφετέρου στον οικιακό τοµέα όπου έχει 

συντελεστεί µια τροµερή επέκταση στα µεγάλα αστικά κέντρα προκειµένου να 

καλυφθούν οι αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες. Η τιµή του φυσικού αερίου σε 

παγκόσµια κλίµακα είναι συνδεµένη µε το πετρέλαιο και µε αναλογική κλίµακα 

20% φθηνότερη τιµή. Τώρα αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουµε τη νοθεία 

που γίνεται στο πετρέλαιο (λόγω της υψηλής τιµής του), την κλοπή των 

πρατηριούχων απέναντι στους ανυποψίαστους καταναλωτές που 

παρακολουθούµε καθηµερινώς στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και του χρόνου 

και κόστους για να συντηρήσουµε τις οποίου τύπου δεξαµενές, προκύπτει ότι 

στη χρήση το φυσικό αέριο είναι περίπου 22% φθηνότερο στην πράξη από το 

πετρέλαιο (ΙΟΒΕ, 2005). 

 

• Πολλαπλές πηγές ανεφοδιασµού (∆ιαφοροποίηση της 

προµήθειας αερίου) 

 Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας της προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία. 

Αντίθετα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές εισαγωγο-εξαρτώµενες χώρες λόγω 

της σχετικής εγγύτητάς της σε κυριότερους παραγωγούς αερίου, η Ελλάδα έχει 

µέσω του δικτύου της Τουρκίας πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές ανεφοδιασµού 

φυσικού αερίου. Τέτοιες πηγές είναι οι χώρες παραγωγοί της Κασπίας, το Ιράν, 

το Ιράκ, το Τουρκµενιστάν, το Αζερµπαϊτζάν, η Συρία, η Αίγυπτος. Πολλές 

χώρες στην Ανατολική και τη ∆υτική Ευρώπη δεν έχουν καµία επιλογή 

ανεφοδιασµού και προµηθεύονται φυσικό αέριο από τον µονοπωλιακό 

προµηθευτή.  
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Μόλις πρόσφατα παρατηρήσαµε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση από την έλλειψη φυσικού αερίου λόγω των διακοπών στη 

διέλευση που προέβησαν οι Ρώσικες εταιρείες φυσικού αερίου. Για να αποφύγει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόµοιο περιστατικό στο µέλλον προσκάλεσε τον 

Μάρτιο του 2006 τους υπουργούς Ενέργειας όλων των χωρών σε κοινή 

συζήτηση για επίλυση όλων των προβληµατισµών που αφορούν το µέλλον της 

εξασφάλισης της ροής του φυσικού αερίου προς τις ελλειµµατικές αγορές της 

Ευρώπης (Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 2006). Η παραπάνω σύνοδος των υπουργών 

Ενέργειας λειτουργεί πολύ θετικά και τονίζει τη στρατηγική σηµασία που έχει ο 

Ελληνικός διάδροµος φυσικού αερίου τόσο από άποψη της διαφοροποίησης 

του ανεφοδιασµού όσο και από την άποψη της απεξάρτησης από το 

µονοπωλιακό κατεστηµένο. Η Ελλάδα θα πρέπει να εκµεταλλευτεί το 

πλεονέκτηµα της στρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης και να αποτελέσει την 4η 

εναλλακτική πηγή ανεφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

• Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόµβος  

Ο ρόλος της Ελλάδας ως διαδρόµου διέλευσης - η Ελλάδα µπορεί και πρέπει 

να γίνει η προέκταση των αγωγών της Τουρκίας που µέσω της οποίας 

συγκεντρώνει τους παραγωγούς αερίου από τον Καύκασο και τις αγορές της 

Μέσης Ανατολής για την διέλευση του αερίου στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 

Ο αγωγός της Ελλάδας διαµέσου της Τουρκίας προσφέρουν στο Ιράν (και, πιο 

πρόσφατα, στο Ιράκ και ενδεχοµένως στη Συρία) µια νέα επιλογή για εξαγωγές 

στην Ευρώπη (Εφηµερίδα Οικονοµία, 2005). ∆ίνουν στον Καύκασο µια 

στρατηγική εναλλακτική λύση στις διαδροµές µέσω του σηµαντικού 

ανταγωνιστή του, τη Ρωσία. Προσφέρουν στις ευρωπαϊκές αγορές µια τέταρτη 

σηµαντική πηγή ανεφοδιασµού (στις ήδη υπάρχουσες την Αλγερία, τη Νορβηγία 

και τη Ρωσία), από το παρακάτω σχήµα φαίνεται ξεκάθαρα πλέον πως 



µειώνεται σταθερά η παραγωγή φυσικού αερίου από 200 δισ κυβικά ανά έτος το 

2001 σχεδόν στο µισό 100 δισ κυβικά ανά έτος το 2030 στην Ευρώπη και 

αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα η ζήτηση για εισαγωγή φυσικού αερίου από 

200 δισ κυβικά ανά έτος το 2001 σε 700 δισ κυβικά ανά έτος το 2030. 

 

∆ιάγραµµα 4.2 Η Μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε 

σχέση µε τις εισαγωγές.(πηγή, UN.ECE GAS CENTRE Report of Natural 

Gas Supply In the European Part of the UN ECE AREA) 

 
• ∆υνατότητα για κοινωνική και οικονοµική βελτίωση   

∆υνατότητα για την κοινωνική και οικονοµική βελτίωση η χρήση του αερίου 

µπορεί να επεκταθεί, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα του αέρα, τη ζωή 

και την υγεία σε πολλές πόλεις, και τις χαµηλότερες δαπάνες παραγωγής για τη 

βιοµηχανία, που βοηθά την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της Ελλάδας. Η 

χρήση του αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει µειώσει τις 

δηµοσιονοµικές ανάγκες της Ελλάδας έναντι του ακριβότερου πετρελαίου.  

 

Επίσης µε την απελευθέρωση της αγοράς παρέχεται η δυνατότητα κεφάλαια 

από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να δραστηριοποιηθούν στον 
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επεκτεινόµενο τοµέα του φυσικού αερίου (οι τούρκοι επενδυτές έχουν 

ανταποκριθεί σθεναρά στις ευκαιρίες που δηµιουργούνται από την προσφορά 

των νέων προνοµίων διανοµής αερίου και από την ιδιωτικοποίηση ορισµένων 

υπαρχόντων δικτύων διανοµής). Οι διεθνείς επενδυτές της βιοµηχανίας αερίου 

διατηρούν µια παρουσία στην Ελλάδα και, µαζί µε τους Έλληνες επιχειρηµατίες, 

είναι πιθανό να εισέλθουν στην αγορά για να επενδύσουν καθώς νέες ευκαιρίες 

προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς, (παραδείγµατος χάριν στη 

χονδρική πώληση αερίου, περιφερειακά δίκτυα και στις νέες εισαγωγές αερίου). 

 

• Έλλειψη υποκατάστατων καθαρής ενέργειας. 

Οι εναλλακτικές πηγές καθαρής ενέργειας δεν είναι εύκολα διαθέσιµες σε 

µεγάλα ποσά, εκτός από την υδρενέργεια, η οποία είναι ήδη βαριά 

χρησιµοποιηµένη (µε εξαίρεση τις µικρές ύδρο-εγκαταστάσεις) και ακριβή να 

αναπτυχθεί. Βέβαια η επιστήµη βρίσκεται σε συνεχή αγώνα δρόµου 

προκειµένου να ανακαλυφθούν νέες µορφές καθαρής ενέργειας όπως είναι το 

υδρογόνο, η βιοµάζα και η κυµατική ενέργεια που αποτελούν πήγες 

ανανεώσιµης ενέργειας που βρίσκονται όµως ακόµα σε νηπιακό στάδιο. 

 
• Εξάντληση των αποθεµάτων πετρελαίου σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

Τα πετρελαϊκά αποθέµατα δεν θα διαρκέσουν για πάντα και ότι, µέσα σε 30 έως 

100 χρόνια από τώρα (οι εκτιµήσεις διαφέρουν!) θα έχουν όλα εξαντληθεί. Και 

όµως, αυτές οι εκτιµήσεις είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Η πετρελαϊκή κρίση , 

έχει ήδη αρχίσει! Και αυτή τη φορά, ήρθε για να µείνει. Η εξήγηση είναι απλή. Το 

πιο σηµαντικό δεν είναι, όπως συνήθως νοµίζουµε, το πότε τελειώνουν τα 

αποθέµατα, πότε δηλαδή θα αντληθεί από τη γη και η τελευταία σταγόνα 
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πετρελαίου. Μικρά κοιτάσµατα µπορεί άλλωστε να βρίσκουµε για εκατοντάδες 

χρόνια από τώρα. 

  

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα είναι, πότε η αύξηση της παραγωγής δεν θα µπορεί 

πλέον να καλύψει την αύξηση της ζήτησης. Την ηµέρα εκείνη θα γίνει κραχ στην 

αγορά, ακόµη και εάν υπάρχουν ακόµη τεράστια διαθέσιµα αποθέµατα προς 

εκµετάλλευση. Το συµπέρασµα από αυτές τις έρευνες ήταν ότι οι υπόγειες 

«θάλασσες» πετρελαίου έχουν ήδη ανακαλυφθεί ως επί το πλείστον, και 

βρίσκονται στην πλειοψηφία τους στις χώρες του ΟΠΕΚ. Αν και οι ανακαλύψεις 

συνεχίζονται, δεν δίνονται πλέον τα ίδια τεράστια κονδύλια στην έρευνα. 

Σήµερα, ανακαλύπτουµε µόλις ένα βαρέλι για κάθε πέντε που καταναλώνουµε!  

Ενδεικτικά, το πετρέλαιο της Αλάσκας, για την εκµετάλλευση ή µη του οποίου 

τόσο µεγάλος αγώνας γίνεται µεταξύ εταιρειών και οικολογικών οργανώσεων, 

µπορεί να καλύψει την παγκόσµια κατανάλωση για µερικές µόνο ηµέρες!  

 

• Ασφαλές στη χρήση 

Το φυσικό αέριο σε αντίθεση µετά ως τώρα αλλά αέρια (φωταέριο, βουτάνιο) 

είναι απόλυτα ασφαλές στη χρήση του. Αυτό είναι αποτέλεσµα του πολύ 

χαµηλού ειδικού βάρους του το οποίο είναι χαµηλότερο από το ειδικό βάρος του 

αέρα, έτσι σε περίπτωση διαρροής οι ποσότητες που διαφεύγουν πηγαίνουν 

παραπάνω από τον αέρα λόγω της ειδικής σύνθεσης τους. Το Ελληνικό 

σύστηµα φυσικού αερίου είναι από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα της 

Ευρώπης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι σαν χώρα είµαστε οι τελευταίοι 

που εγκαταστήσαµε δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ως εκ τούτου 

είχαµε όλη την τεχνογνωσία για την αποφυγή προβληµάτων του παρελθόντος 

που αντιµετώπισαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.  
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Από την εποχή κατασκευής του αρχικού δικτύου φυσικού αερίου 

χρησιµοποιήθηκαν οι διαδικασίες του προτύπου διασφάλισης της ποιότητας 

ISO 9002 που είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι µόνο για τους προµηθευτές 

υλικών  αλλά και όσους συνεργάζονται µε την εταιρεία. Τα δίκτυα που 

εισέρχονται από κατοικηµένες περιοχές κατασκευάζονται και επιβλέπονται µε 

τις αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Η ασφάλεια του δικτύου επιβλέπεται τόσο µέσα από τον αγωγό, µε τη 

χρήση καλωδίου οπτικών ινών που διατρέχει τον αγωγό κατά µήκος όλης της 

Ελλάδος, όσο και εξωτερικά µε συνεχείς περιπολίες του προσωπικού σε όλο το 

µήκος του αγωγού νύχτα και µέρα. 

 

• Καθαρό για το περιβάλλον 

Το φαινόµενο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η αυξανόµενη σηµασία του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου, η ελάττωση του στρώµατος του όζοντος, η 

διάβρωση των αρχαίων µνηµείων και η καταστροφή των δασών έχουν 

καταστήσει κυρίαρχης σηµασίας την ανάγκη για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κύρια αιτία της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η χρήση 

καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας. Είναι αναγκαίο λοιπόν οι ενεργειακές 

επιλογές να συνδυάζουν την ανάπτυξη µε την περιβαλλοντική προστασία. 

 

 Το φυσικό αέριο παράγει τους χαµηλότερους ρύπους από όλα τα αλλά 

συµβατικά καύσιµα. Παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, εποµένως όταν 

υποκαθιστά άλλα καύσιµα συµβάλει στη µείωση του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, δεν περιέχει καθόλου θείο άρα δεν προκαλεί το φαινόµενο της 

όξινης βροχής, η καύση του είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέµπει αιθάλη και 

αιωρούµενα σωµατίδια (βλ διάγραµµα 4.3). 
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Πίνακας 4.1 Εκπεµπόµενοι ρύποι (Εφηµερίδα  Οικονοµία, 2005). 

Εκποµπές αερίου ρύπου (g/kg καυσίµου) 
Καύσιµο  CO2 SO2 CO  NOX HC Σωµατίδια 

Μαζούτ Νο 1 (1500) 
Χαµηλού Θείου  3175 14 0,565 5,363 0,188 1,832 

Μαζούτ Νο 1 (1500) 
Χαµηλού Θείου  3109 64 0,553 5,251 0,184 1,832 

Μαζούτ Νο 3 (3500) 
Χαµηλού Θείου  3175 14 0,565 5,363 0,188 1,832 

Μαζούτ Νο 3 (3500) 
Χαµηλού Θείου  3091 64 0,55 5,221 0,183 1,832 

Ντίζελ 3142 0,7 0,572 2,384 0,191 0,286 

Υγραέριο  3030 0,0 0,332 2,102 0,080 0,100 

Φυσικό αέριο 2715 0,0 0,332 2,102 0,080 0,100 
 

 

• Επέκταση της αεριοκίνησης 

Το διογκούµενο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης των πόλεων επιβάλλει 

τον σαφή προσανατολισµό σε καύσιµα αποδοτικά αλλά και φιλικά ως προς το 

περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ευκαιρία το γεγονός της περαιτέρω 

αύξησης της αεριοκίνησης. Στο τέλος του 2005 εγκαινιάστηκε ο νέος και 

υπερσύγχρονος σταθµός ανεφοδιασµού λεωφορείων στην Ανθούσα Αττικής 

που θα εξυπηρετεί 120 νέα λεωφορεία της ΕΘΕΛ, ήδη λειτουργεί ο πρώτος 

σταθµός ανεφοδιασµού στα Λιόσια Αττικής που εξυπηρετεί 300 λεωφορεία. Η 

∆ΕΠΑ έχει υπογράψει σύµβαση ανεφοδιασµού του στόλου της GENERAL 

MOTORS HELLAS. Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της εταιρείας για την 

προώθηση της αεριοκίνησης των οχηµάτων προβλέπεται η παροχή κίνητρων 

για την ανανέωση των στόλων οργανισµών και επιχειρήσεων µε αεριοκινούµενα 

οχήµατα νέας τεχνολογίας, το σχέδιο αυτό τέλει υπό την αιγίδα του Γ ΚΠΣ. 
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Παράλληλα έχουν γίνει κινήσεις για την περαιτέρω εξάπλωση της αεριοκίνησης 

σε αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν οι δήµοι σε κάθε γωνιά της Ελλάδος.  

 

• Επέκταση της ηλεκτροπαραγωγής 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαµορφωθεί διεθνώς ένα ιδιαίτερα θετικό κλίµα για την 

ηλεκτροπαραγωγή µε τη χρήση φυσικού αερίου χάρη στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας συνδυασµένου κύκλου υψηλής απόδοσης. Ραγδαίες εξελίξεις 

αναµένονται µετά την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα δεδοµένου ότι η µελλοντική αύξηση του δυναµικού ηλεκτρικής 

παραγωγής θα οδηγήσει τα επόµενα είκοσι χρόνια στην αύξηση της χρήσης του 

φυσικού αερίου της τάξης του 30% και καθιστά την ηλεκτροπαραγωγή πεδίο 

νέων και σηµαντικών προκλήσεων (ΙΟΒΕ, 2005). Στο πλαίσιο αυτό της 

προετοιµασίας και µε στόχο να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις νέες συνθήκες 

συνεχίζεται η από διετίας συνεργασία µε το Οµοσπονδιακό Πολυτεχνείο της 

Λοζάννης πάνω σε θέµατα που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή. Τέλος µέσα 

στο 2005 πραγµατοποιήθηκε η σύνδεση µε φυσικό αέριο της νέας µονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής των Ελληνικών Πετρελαίων στην Θεσσαλονίκη της 

Ενεργειακής Θεσσαλονίκης AΕ. 

 

4.6.4 Απειλές (Swot Analysis)  

 

• Υπερβολικά συγκεντρωµένη βιοµηχανική δοµή  

Η ελληνική βιοµηχανική δοµή παρουσιάζει µια υπερβολική συγκέντρωση. Αυτό 

παρατηρείται στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου συνήθως µερικά χιλιόµετρα 

µακριά βρίσκονται είτε βιοµηχανικά πάρκα είτε βιοµηχανικές ζώνες. Αυτό 

αποτελεί τροχοπέδη για την οµοιόµορφη κατανοµή του δικτύου και απαιτεί 
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προσθετές εργασίες προκείµενου να γίνουν οι αιτούµενες προεκτάσεις του 

δικτύου για τη σύνδεση των βιοµηχανιών. Τέλος ορισµένες περιοχές της 

Ελλάδος (όπως Πελοπόννησος, Ήπειρος, ∆υτική Ελλάδα) δεν είναι ακόµα 

συνδεδεµένες µε το δίκτυο φυσικού αερίου και όταν τελικά συµβεί αυτό θα είναι 

µε αρκετή χρονική καθυστέρηση. 

 

• Η δύναµη των επιβεβληµένων προµηθευτών 

 Οι προµηθευτές του φυσικού αερίου (Ρωσία και Αλγερία) των νότιο 

ευρωπαϊκών αγορών θα µπορούσαν ενδεχοµένως να προκαλέσουν πολλά 

προβλήµατα, λόγω κυρίως του ποσοστού που χάνουν από την ενεργειακή πίτα 

της Μεσογείου µε ότι αυτό µπορεί να σηµαίνει για το φιλόδοξο και µεγαλόπνοο 

σχέδιο της Ελλάδας. 

 

• ∆υσκολίες για την επέκταση του δικτύου στη νησιωτική χώρα –

υψηλό κόστος 

Η περαιτέρω επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην νησιωτική χώρα 

φαντάζει από δύσκολη έως αδύνατη και αυτό λόγω του υψηλού κόστους που 

απαιτείται και λόγω των µικρών εσόδων, από τις πωλήσεις, σε σχέση µε τις 

κατασκευαστικές δαπάνες που θα αιτηθούν. Μόνη πιθανή λύση φαίνεται να 

είναι η δυνατότητα µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου µε πλοίο σε 

µεγάλα νησιά της Ελλάδος όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος και η Κως.  

 

• Μεγάλη εξάρτηση από τον αγοραστή µε τις µεγαλύτερες 

αγοραζόµενες ποσότητες, περίπου 3/4, από τη ∆ΕΗ  

Είναι γεγονός ότι η εξάρτηση από την µεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδος είναι 

ταυτόχρονα δύναµη και αδυναµία. Στην ήδη απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής 
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ενέργειας ήρθε η σειρά του φυσικού αερίου να απελευθερωθεί σύµφωνα µε την 

κοινοτική οδηγία 98/30 αυτό σηµαίνει ότι πλέον η ∆ΕΗ µπορεί πρακτικά να 

προµηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον προµηθευτή που θα σύµφωνα µε το νόµο 

θα πάρει άδεια για την εισαγωγή ποσοτήτων µέσω του ∆ιαχειριστή του Εθνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Να σηµειώσουµε εδώ 

ότι µέχρι τώρα υπήρχε η δυνατότητα η εταιρεία “Προµηθέας Gas” να εισαγάγει 

συµβολοποιηµένες ποσότητες από τη στιγµή που η εταιρεία είχε παραλάβει τις 

δικές της συµβολοποιηµένες ποσότητες. Οπότε δυνητικά υπάρχει ο κίνδυνος 

για την δηµόσιου συµφέροντος έως τώρα εταιρείας να αντιµετωπίσει µε το 

άνοιγµα της αγοράς έναν άµεσο ανταγωνιστή της προµήθειας του φυσικού 

αερίου. Ο κίνδυνος όµως αυτός φαίνεται να αποµακρύνεται γιατί η αγορά τείνει 

να ισορροπήσει από µόνη της. Με την απελευθέρωση  της ηλεκτρικής ενέργειας 

πολλοί ανεξάρτητοι επιχειρηµατίες θα προσπαθήσουν να επενδύσουν στον 

τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο, πράγµα που 

σηµαίνει νέες ευκαιρίες για όλες τις εταιρείες του κλάδου.   

( http://www.enthesis.net/index.php?news=31 ) 

 

 

• Αθέµιτος ανταγωνισµός από τους Ρωσικούς κολοσσούς 

φυσικού αερίου. 

∆ηµιουργούνται προοπτικές αθέµιτου ανταγωνισµού των Ρώσικων κολοσσών 

ενέργειας, που είναι οι µεγαλύτεροι παραγωγοί φυσικού αερίου σε παγκόσµιο 

επίπεδο, και του διασυνδεδεµένου δικτύου που θα διέρχεται το Ελληνικό 

έδαφος, προκειµένου να ανεφοδιάσει τις ελλειµµατικές αγορές της Ευρώπης. 

Επίσης να µην λησµονούµε το γεγονός ότι το Ρώσικο φυσικό αέριο κρατά το 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, ως προµηθευτής στην Ελλάδα. Σήµερα το Ρώσικο 



 117

φυσικό αέριο κατέχει το 41% των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη των 

25 όµως µεσοµακροπόθεσµα το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί έως και το 60% 

αφού η Ρωσία κατέχει τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα παγκοσµίως σε φυσικό αέριο, 

έτσι φαίνεται αναπόφευκτο να µένει εξαρτηµένη η Ευρώπη σε µεγάλο βαθµό 

από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. 

 

• Ασφάλεια του συστήµατος µεταφοράς  

Η Ελλάδα όπως γνωρίζουµε χρησιµοποίησε την ενέργεια από φυσικό αέριο τα 

τελευταία χρόνια πολύ αργότερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

χρησιµοποιώντας όπως είναι φυσικό τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας στις κατασκευές και στις υποδοµές του 

δικτύου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Πιθανοί κίνδυνοι, λόγω της σεισµικότητας 

του Ελλαδικού χώρου, για την ενδεχόµενη ασφάλεια του συστήµατος 

µεταφοράς και διανοµής φυσικού αεριού µπορούν να προκύψουν µόνο 

θεωρητικά, δεδοµένης της κατασκευής µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές 

ασφαλείας σε όλο το δίκτυο αναφοράς. 

 

 

• Ο αγωγός Nabucco ή άλλες δροµολογήσεις προς την 

Ευρώπη. 

Ο ανταγωνιστικός αγωγός φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από τα πλούσια 

αποθέµατα της περιοχής της Κασπίας και διαµέσου της Τουρκίας θα διέρχεται 

από Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουµανία) µε τελικό προορισµό το 

Baumgartner της Αυστρίας. Ο αγωγός θα έχει µήκος 3.200 χιλιόµετρα και 

πρόκειται να µεταφέρει 30 δις κυβικά ανά έτος από το Ιράν το 2015, από τα 

οποία µεγάλες ποσότητες θα προµηθεύονται οι χώρες από όπου θα διέρχεται ο 
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αγωγός. Αρχικά το 2010 θα µπορεί να µεταφέρει 4-10,5 δισ κυβικά ανά έτος και 

στη συνέχεια το 2020 περίπου 25,5-31 δισ κυβικά ανά έτος, από τα οποία τα 16 

δισ κυβικά ανά έτος θα φθάνουν στον τελικό προορισµό. Βασικό πλεονέκτηµα 

για την Ελληνική πλευρά αποτελεί το γεγονός ότι το 2010 θα αρχίσει να 

χρησιµοποιείται ο αγωγός διασύνδεσης IGI (Interconnector Greece Italy) καθώς 

και ο αγωγός ΙTG γεγονός που πιθανότατα να οδηγήσει σε σηµαντική 

καθυστέρηση τον ανταγωνιστικό αγωγό Nabucco. Πιθανή εναλλακτική διαδροµή 

αγωγού από την Ελλάδα προς το Βaumgartner της Αυστρίας (The West Balkan 

Project) µέσω των δυτικών Βαλκανίων (Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Σκόπια, Σερβία) 

εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει να κατανοεί τη στρατηγική 

σηµασία αυτού του αγωγού συµβάλλοντας αποφασιστικά στη χρηµατοδότηση 

των αρχικών µελετών αξιολόγησης του σχεδίου (www.balkanalysis.com). 

 

• Eπέκταση της µεταφοράς του υγροποιηµένου φυσικού αερίου 

(LNG).  

Εναλλακτικές λύσεις στο έλλειµµα ενέργειας που υπάρχει αυτή τη στιγµή στην 

Ευρωπαϊκή αγορά µπορεί κατά ένα µέρος να καλυφθούν από νέες 

δροµολογήσεις πλοίων και µεταφορά υγροποιηµένου φυσικού αερίου (Liquefied 

Natural Gas) αφενός από την Αλγερία και αφετέρου από την Αίγυπτο και τη 

Συρία. Oµως θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και την απόσταση που θα 

διανύει το συγκεκριµένο πλοίο αφού αυτό καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τα 

µεταφορικά έξοδα που θα είναι αρκετά επιβαρηµένα για τέτοιες διαδροµές. 

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι µπορεί να µεταφερθεί συγκεκριµένη 

ποσότητα που εξαρτάται από τη µεταφορική ικανότητα του πλοίου και αποτελεί 

µειονέκτηµα για προµήθεια σε µεσοµακροπρόθεσµο σχεδιασµό. 
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Κεφάλαιο 5 

 

Ο Στρατηγικός στόχος της ∆ΕΠΑ και η ανάλυση του στα δύο 

επιµέρους κοµµάτια. 

 

5.1 Ο Στρατηγικός στόχος της ∆ΕΠΑ 

 

Ο στρατηγικός στόχος της ∆ΕΠΑ είναι να µεταφέρει φθηνό φυσικό αέριο από τις 

χώρες-παραγωγούς της Κασπίας στις ελλειµµατικές, ενεργειακά, αγορές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να επιτευχθεί αυτό, σπάει σε δύο επιµέρους 

στόχους αφενός τη διασύνδεση του υπάρχοντος δικτύου µε τον Έλληνo-

Τουρκικό αγωγό φυσικού αερίου ITG (Interconnector Turkey–Greece), για 

διασύνδεση µε τις χώρες της Κασπίας και αφετέρου µε τον Έλληνο-Ιταλικό 

αγωγό IGI (Interconnector Greece-Italy), που συνδέεται µε το δίκτυο της 

Ευρώπης διαµέσου της Ιταλίας  (∆ΕΠΑ, Annual Report  2004).  

 

Το πρόγραµµα διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας µε υποθαλάσσιο αγωγό αποτελεί 

τον έναν από τους δύο επιµέρους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία 

προκειµένου να βαδίσει στο δρόµο των στρατηγικών της επιλογών. Ουσιαστικά 

πρόκειται για την λογική συνέχεια ενός άλλου προγράµµατος που αναπτύσσεται 

από τη ∆ΕΠΑ και τη Τουρκική εταιρεία φυσικού αερίου BOTAS προκειµένου να 

γίνει και η διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδος-Τουρκίας ITG 

(Interconnector Turkey-Greece)( Energy corridor from the Caspian to the EU : 

http://www.platts.com/Natural%20Gas/Resources/News%20Features/turkey/cor

ridor.xml ) Ο συνδυασµός των δύο προγραµµάτων θα ολοκληρώσει  ένα από τα 

πιο επείγοντα προγράµµατα στον σχεδιασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
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ολοκληρώσει τον Ανατολικό διάδροµο εισόδου του φυσικού αερίου στην 

Ευρώπη (Eastern Gas Corridor to Europe). H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

αποφασισµένη να παράσχει κάθε δυνατή υποδοµή προκειµένου να µπορέσουν 

να µεταφερθούν τα τεράστια αποθέµατα της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής 

στις ελλειµµατικές αγορές της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αναγνωρίσει τη στρατηγική σηµασία να καθιερώσει αυτή τη "γέφυρα φυσικού 

αερίου" και το γεγονός ότι η διαδροµή συνδέει τους προµηθευτές της Κασπίας 

µε την ευρωπαϊκή αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σηµασία στην 

ανάπτυξη του Ανατολικού ∆ιαδρόµου ∆ιασύνδεσης του φυσικού αερίου στη 

Ευρώπη η EDISON (Ιταλία) και η ∆ΕΠΑ προσκάλεσαν τη BOTAS (Τουρκία) να 

συµµετάσχει στις δραστηριότητες που αποτέλεσαν το αντικείµενο του 

πρωτοκόλλου συνεργασίας και µε αυτόν τον τρόπο να µετατρέψουν τη διµερή 

συµφωνία σε τριµερή.  

 

Οι τρεις επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση για αξιολόγηση µέσω µιας 

προµελέτης σκοπιµότητας του έργου IGI. Οι στόχοι της µελέτης σκοπιµότητας 

ήταν να αξιολογηθεί η τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα της διασύνδεσης και 

να αναλυθεί ολόκληρη η αλυσίδα αξίας του προγράµµατος προκειµένου να 

καθοριστεί η ανταγωνιστικότητα των παραδόσεων ποσοτήτων από το φυσικό 

αέριο της Κασπίας στην Ιταλική και Ευρωπαϊκή αγορά. 

Η µελέτη σκοπιµότητας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2003, κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα ήταν: 

 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη 

διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασµού και θα συνέβαλε στο να 

ικανοποιήσει την αυξανόµενη ευρωπαϊκή ζήτηση για φυσικό αέριο. 

 Εφικτή εφαρµογή του προγράµµατος από οικονοµική και τεχνική 

άποψη. 



 122

Βάσει αυτών των αποτελεσµάτων, οι τρεις επιχειρήσεις αποφάσισαν να 

συνεχίσουν µε µια εκτενέστερη και σε µεγαλύτερο βάθος αξιολόγηση της 

δυνατότητας πραγµατοποίησης του προγράµµατος IGΙ, µε την υποστήριξη 

καταρτισµένων τεχνικών και οικονοµικών συµβούλων.  

 

5.2 Ανάλυση του πρώτου στόχου: διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας µε 

υποθαλάσσιο αγωγό IGI (Interconnector Greece-Italy) 

 

5.2.1 Περιγραφή του προγράµµατος IGI (Interconnector Greece-

Italy) 

 

Η έννοια του προγράµµατος διασύνδεσης των δικτύων Ελλάδας και Ιταλίας (IGI 

-Interconnector Greece–Italy) αναπτύχθηκε από κοινού από τις εταιρείες 

EDISON και ∆ΕΠΑ προκειµένου να δεσµεύσουν ποσότητες από τα κοιτάσµατα 

Κασπίας και µε αυτόν τον τρόπο να διαφοροποιήσουν τις πηγές ανεφοδιασµού 

τους σε αντίθεση µε τις έως τώρα δεδοµένες πήγες ανεφοδιασµού. Το 

πρόγραµµα IGI (Interconnector Greece-Italy) αποτελείται από ένα επίγειο 

δίκτυο αγωγών µήκους 592 χλµ από την Κοµοτηνή (που είναι το τελικό σηµείο 

του προγράµµατος ITG-Interconnector Turkey-Greece και η αφετηρία του 

υπάρχοντος Ελληνικού εθνικού συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου) µέχρι 

τον Σταυρολιµένα (στην Ελληνική Ιόνια ακτή) και από ένα υποθαλάσσιο  τµήµα 

212 χλµ που διασχίζει τη Μεσόγειο µέχρι το Otranto (Ιταλία).  

 

Το σύστηµα IGI έχει σχεδιαστεί προκειµένου να µεταφερθούν 8 δισ κυβικά ανά 

έτος φυσικού αερίου στην Ιταλία και µπορεί στη συνέχεια να ικανοποιήσει ένα 

µέρος της κατ' εκτίµηση Ελληνικής εσωτερικής ζήτησης, η οποία αξιολογήθηκε 



και εξετάστηκε στις µελέτες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των σταδίων 

σκοπιµότητας. Η πρωταρχική αγορά για το φυσικό αέριο είναι η Ιταλία. Το 

πρόγραµµα διασύνδεσης θα µπορούσε στη συνέχεια να ικανοποιήσει τη ζήτηση 

για φυσικό αέριο και στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες εάν τα υπάρχοντα 

συστήµατα µεταφοράς, αποθήκευσης και διατήρησης για την ανεµπόδιστη ροή 

φυσικού αερίου από το νότιο στο βόρειο τµήµα της Ιταλίας και στα σύνορά της, 

γίνεται τεχνικά εφικτή. 
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει 

βοηθήσει σηµαντικά στην ασφαλή και υψηλών προδιαγραφών κατασκευή του 

παραπάνω έργου. Αξίζει να αναφέρουµε χαρακτηριστικά τα εξής. Η διαδροµή 

του υποθαλάσσιου αγωγού έχει προσοµοιωθεί από υπολογιστές και µε τη 

βοήθεια των δορυφόρων και της σύγχρονης τεχνολογίας έχει υπολογιστεί ότι  

θα ακουµπήσει στο βυθό της Αδριατικής θάλασσας σε βάθος 1500 µέτρων µε 

ακρίβεια εκατοστού. Για την επιτυχία του παραπάνω εγχειρήµατος θα 

χρησιµοποιηθούν πλοία τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα για να µεταφέρουν 

τα απαραίτητα υλικά, να κάνουν τις απαιτούµενες συγκολλήσεις σε κάθε 
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κοµµάτι του αγωγού και να παρέχουν στο πλήρωµα του πλοίου τις αιτούµενες 

συνθήκες εργασίας. Τα ειδικά σχεδιασµένα πλοία είναι άρτια εξοπλισµένα 

προκειµένου να παραµένουν σχεδόν ακίνητα κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες και σε συνεργασία µε τους δορυφόρους να επιτρέψουν την οµαλή 

κάθοδο του αγωγού στο βυθό µε ακρίβεια εκατοστού. Η ενσωµάτωση οπτικής 

ίνας κατά µήκος του αγωγού παρέχει τη δυνατότητα άµεσης πληροφόρησης για 

την κατάσταση του αγωγού σε πραγµατικό χρόνο και ταυτόχρονα παρέχει ένα 

χρήσιµο εργαλείο τηλεδιοίκησης και τηλεεποπτείας. Τα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας σε 

παγκόσµια κλίµακα.  

 

 

 

5.2.2 Τεχνική και περιβαλλοντική µελέτη σκοπιµότητας του IGI   

 

Η EDISON και η ∆ΕΠΑ πραγµατοποίησαν από κοινού τεχνική και 

περιβαλλοντική µελέτη δυνατότητας πραγµατοποίησης των επίγειων και των 

υποθαλάσσιων τµηµάτων του προγράµµατος IGI. 
 124
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Ο σκοπός της µελέτης περιελάµβανε τους ακόλουθους στόχους: 

1. Προσδιορισµός λειτουργικών διαδροµών και βιωσιµότητα έγκρισης 

  2. Ασφάλεια προγράµµατος και αξιολόγηση περιβάλλοντος  

  3. Αξιολόγηση κεφαλαίων κίνησης και λειτουργικών δαπανών και 

4. Προκαταρκτική εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίδρασης  

Η µελέτη παρείχε εκτίµηση του κεφαλαίου και των λειτουργικών δαπανών µε 

ακρίβεια ± 20% για το Ελληνικό δίκτυο και παρόµοιες εκτιµήσεις για το Τουρκικό 

δίκτυο σε ποσοστό ± 30%.  

Η νέα µελέτη υπερβαίνει το πεδίο µιας χαρακτηριστικής µελέτης τεχνικής 

σκοπιµότητας. Προετοιµάστηκε µετά από διαβουλεύσεις µε διάφορες αρµόδιες 

αρχές και παρήγαγε τρία διαφορετικά είδη αποτελεσµάτων : 

Α. Θετικά συµπεράσµατα από την άποψη της τεχνικής βιωσιµότητας του 

προγράµµατος, ειδικά όσον αφορά: 

 Τρεις διαφορετικές παράκτιες διαδροµές έχουν επιλεγεί και ο αγωγός 

διατοµής 32" και οι δύο άλλοι των 24" είναι τόσο από µηχανική όσο και από 

άποψη εγκατάστασης τεχνικά εφικτή και για τις τρεις διαδροµές.  

  τόσο οι χερσαίες όσο και οι παράκτιες διαδροµές βρέθηκαν για να είναι 

συµβατές µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

 Η διαδροµή για το χερσαίο τµήµα είναι αποδεκτή, από την άποψη της 

ασφάλειας της κατασκευής και της λειτουργίας. 

Β.  Συστάσεις σχετικά µε αυτά που πρέπει να γίνουν στο µέλλον π.χ. 

 για το καθεστώς των διαδικασιών και της συντήρησης.  

 Για τις µικρές αλλαγές στη διαδροµή (µερικές των οποίων έχουν 

ενσωµατωθεί ήδη)  

Γ. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να καθοριστούν τα ζητήµατα που θα 

εξεταστούν στην επόµενη φάση:  

 προτεινόµενες επιλογές προσέγγισης στη ξηρά  



 126

 πιο λεπτοµερείς σεισµική και γεωφυσική αξιολόγηση  

 

5.2.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά του IGI 

 
Το χερσαίο τµήµα του αγωγού θα έχει µια µέγιστη ενεργή πίεση της τάξεως των 

75 ατµοσφαιρών και θα κατασκευαστεί µε χάλυβα X70 (Mavrakis, 2005). Ο 

υποθαλάσσιος αγωγός (χάλυβας X70) θα σχεδιαστεί λαµβάνοντας υπόψη τη 

πίεση των 150 ατµοσφαιρών που απαιτούνται για να µεταφερθεί το φυσικό 

αέριο από τον Σταυρολιµένα στο Otranto και το διάγραµµα βάθους των υδάτων 

της επιλεγµένης διαδροµής κατά µήκος της Αδριατικής. 

 

Στον πίνακα 5.1, παρουσιάζονται τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των 

τµηµάτων του αγωγού IGI. Το χερσαίο κοµµάτι του IGI διαιρείται σε δύο 

τµήµατα, σύµφωνα µε αυτό που έγινε κατά τη διάρκεια της µελέτης 

σκοπιµότητας. Το χερσαίο τµήµα 2, που χρησιµοποιεί τον ίδιο διάδροµο µε τον 

υπάρχοντα αγωγό, εκτείνεται από την Κοµοτηνή στη Νέα Μεσσήµβρια (στο 

κεντρικό µέρος της βόρειας Ελλάδας όπου βρίσκεται ένας σταθµός 

συµπιεστών) και το χερσαίο τµήµα 3 το οποίο επεκτείνεται από τη Νέα 

Μεσσήµβρια έως το Σταυρολιµένα.  

Το πρόγραµµα IGI απαιτεί  σταθµούς συµπίεσης κατά µήκος της διαδροµής για 

να επιτρέψουν την απρόσκοπτη ροή των απαραίτητων όγκων φυσικού αερίου. 

Τρεις σταθµοί συµπίεσης είναι κατά µήκος του δικτύου διασύνδεσης IGΙ: 

Kοµοτηνή (νέος σταθµός συµπίεσης), Nέα Mεσήµβρια (αναβάθµιση ενός 

υπάρχοντος σταθµού συµπίεσης) και Σταυρολιµένας (νέος σταθµός συµπίεσης 

ή ιονικός σταθµός πριν από το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού). Κατά τη 

διάρκεια της µελέτης σκοπιµότητας, οι  απαιτήσεις για ενέργεια σε κάθε φάση 
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καθορίστηκαν και διαµορφώθηκαν για κάθε σταθµό συµπίεσης, σε κάθε φάση 

που  καθορίστηκε για να βελτιστοποιηθεί η επένδυση.  

 

Πίνακας 5.1 Χαρακτηριστικά του αγωγού ΙGI 

Αγωγός Μήκος 

(Khm) 

∆ιάµετρος 

(inches) 

Βαθµός 

Ατσαλιού 

Πίεση 

(bars) 

Χερσαίο Τµήµα  2 285 36 X70 75 

Χερσαίο Τµήµα  3 305 36 X70 75 

Υποθαλάσσιος 

Αγωγός 

212 32 X70 150 

 

(πηγή, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) 

 
Οι φάσεις κατασκευής του νέου αγωγού σχετίζονται τόσο µε την επιτακτική 

ανάγκη αύξησης της µεταφορικής ικανότητας όσο και µε την αυξανόµενη  

µελλοντική ζήτηση για  φυσικό αέριο. Οι διαφορετικές φάσεις κατασκευής ενός 

τέτοιου έργου παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον όχι µόνο από εµπορική και 

τεχνική άποψη, αλλά έχει και οικονοµικές προεκτάσεις από την άποψη της 

χρηµατοδότησης των δαπανών, τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων κτλ  

( www.iea.org/Textbase/work/2002/seegas/nmcdepa.pdf ). 

 

Φάση 1 : [2 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία + 1,2 δισ κυβικά ανά έτος στην 

Ελλάδα]. Tο φυσικό αέριο θα εισέρχεται στο Ελληνικό σύστηµα µεταφοράς 

φυσικού αερίου στην Κοµοτηνή και θα διατρέξει στη Νέα Μεσήµβρια διαµέσου 

του υπάρχοντος δικτύου, το οποίο είναι επαρκές να διαχειριστεί τους 

αναµενόµενους όγκους για αυτήν τη φάση. Απαραίτητη κρίνεται η κατασκευή 

νέου επίγειου δικτύου από τη Νέα Μεσηµβρία στον Σταυρολιµένα. Θα είναι 
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απαραίτητο να κατασκευαστεί ένας νέος αγωγός από τη Νέα Μεσηµβρία στο 

Σταυρολιµένα για να µεταφέρει ικανές ποσότητες φυσικού αερίου στη δυτική 

ακτή της Ελλάδας και προκειµένου να συνδεθεί µε τον υποθαλάσσιο αγωγό για 

να µπορέσει να µεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία. Ένας νέος σταθµός 

συµπίεσης θα κατασκευαστεί στον  Σταυρολιµένα ενώ στη Νέα Μεσηµβρία, η 

υπάρχουσα ικανότητα θα είναι επαρκής για να χειριστεί τους αναµενόµενους 

όγκους φυσικού αερίου. 

 

Πίνακας 5.2 Φάσεις & µεταφορική ικανότητα του προγράµµατος ΙGI 

ΦΑΣΕΙΣ ΦΑΣΗ  1 ΦΑΣΗ  2 ΦΑΣΗ  3 ΦΑΣΗ  4

ΕΤΟΣ 2010 2011 2013 2014 

Όγκος Φ.Α.εισαχθεν στην 

Ιταλία (δισ κυβικά ανά έτος ) 

2 4 6 8 

Εισαγωγές Φ.Α. από την 

Ελλάδα (δισ κυβικά ανά έτος )

1,2 1,5 2,2 3,0 

 

( πηγή, ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) 

Φάση 2 : [4 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία + 1,5 δισ κυβικά ανά έτος στην 

Ελλάδα]. Σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητο για να κατασκευαστεί µια νέα 

γραµµή µεταφοράς φυσικού αερίου παράλληλη µε την προϋπάρχουσα από την 

Κοµοτηνή στην Πρέβεζα, επειδή η υπάρχουσα γραµµή του ελληνικού 

συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου δεν είναι ικανή να χειριστεί τους νέους 

όγκους. Οι σταθµοί συµπιεστών στη Νέα Μεσηµβρία θα αναβαθµιστούν, ενώ οι 

άλλοι σταθµοί συµπίεσης είναι ακόµα επαρκείς. 

 

Φάση 3 : [6 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία + 2,2 δισ κυβικά ανά έτος στην 

Ελλάδα]. Μια νέα γραµµή από την Καρπερή στη Νέα Μεσηµβρία θα 
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κατασκευαστεί διπλασιάζοντας έτσι το υπάρχον δίκτυο από την Κοµοτηνή στη 

Νέα Μεσηµβρία. Είναι απαραίτητο να αναβαθµιστεί ο σταθµός συµπίεσης του 

Σταυρολιµένα. 

 

Φάση 4 : [8 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία + 3 δισ κυβικά ανά έτος στην 

Ελλάδα]. Είναι απαραίτητο να διαχωριστεί το Εθνικό σύστηµα µεταφοράς 

φυσικού αερίου και το πρόγραµµα IGI. Ο σταθµός συµπίεσης της Κοµοτηνής 

πρόκειται να κατασκευαστεί. 

 

5.3 Ανάλυση του δεύτερου στόχου: διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας 

µε τον αγωγό IΤG (Interconnector Turkey-Greece) 

 

5.3.1. Περιγραφή του προγράµµατος IΤG (Interconnector Turkey-

Greece) 

 
H διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας µε τον αγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου 

αποτελεί το δεύτερο κοµµάτι του στρατηγικού στόχου της εταιρείας. Αποτελεί τη 

συνέχεια του προγράµµατος IGI προκειµένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο 

µεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες παραγωγούς της Κασπίας στις 

χώρες της ∆υτικής Ευρώπης  

( www.caspenergy.com /29/2005_02_12_00e.htm ). 

 

Οι κυβερνήσεις της Τουρκίας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

τριµερή συνάντηση κορυφής που είχαν, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση 

υπογραµµίζοντας τα οφέλη από µια διεθνή συνεργασία σε θέµατα ενέργειας και 

το ενδιαφέρον τους να αναπτύξουν το Νότιο Ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου 
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(South European Gas Ring). Θεωρούσαν ότι το δίκτυο αυτό θα µπορούσε µε 

υποστήριξη νέων αγωγών να αναπτυχθεί κατάλληλα. Προέκταση αυτής της 

συνάντησης είναι η συµφωνία συνεργασίας (Memorandum of Cooperation) που 

υπογράφτηκε µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της BOTAS προκειµένου να ξεκινήσουν οι 

απαραίτητες τεχνικές, περιβαλλοντικές, εµπορικές, οικονοµικές και νοµικές 

µελέτες για την κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης που θα συνδέει το 

Ελληνικό δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου µε το αντίστοιχο Τούρκικο δίκτυο, 

το πρόγραµµα διασύνδεσης Τουρκίας-Ελλάδος (Interconnector Τurkey-Greece) 

( www.botas.gov.tr/eng/about.asp ). 

 

Αυτή η συµφωνία συνεργασίας εστιάζεται στη στρατηγική σηµασία του Νότιου 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την ασφάλεια της µεταφοράς και την εµπορική 

ανάπτυξη του εµπορίου φυσικού αερίου σε όλες τις χώρες όπου διέρχεται ο 

αγωγός καθώς και για τα κέρδη που αποκοµίζουν η Τουρκία και η Ελλάδα από 

την ελαστικότητα της προµήθειας φυσικού αερίου από πολλές διαφορετικές 

πηγές. O αγωγός διασύνδεσης Ελλάδος–Τουρκίας βρίσκεται αυτήν την περίοδο 

υπό κατασκευή. Η τελετή εγκαινίων πραγµατοποιήθηκε στους Κήπους του 

Έβρου στις 3 Ιουλίου 2005 µε την παρουσία των πρωθυπουργών της Τουρκίας 

και της Ελλάδας. 

 

Όλες οι απαραίτητες µελέτες κατασκευής του αγωγού ITG έχουν 

συγχρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε. (επιχορηγήσεις 50%), στα πλαίσια του 

διευρωπαϊκού προγράµµατος ενεργειακών δικτύων (T.E.N.). Η κατασκευή του 

Ελληνικού τµήµατος θα είναι επίσης χρηµατοδοτούµενη από το κοινοτικό 

πλαίσιο στήριξης ΙΙΙ για την Ελλάδα (ΚΠΣ III). 
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5.3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του ITG  

 

Το φυσικό αέριο θα µεταφέρεται  από την  Τούρκικη εταιρεία  BOTAS διαµέσου 

ολόκληρης της Τουρκίας και εν συνεχεία µε το δίκτυο διασυνδεδεµένων αγωγών 

ITG (Interconnector Τurkey-Greece) στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην 

Κοµοτηνή, 85 km από τα Έλληνα-Τουρκικά σύνορα. Η Κοµοτηνή είναι επίσης η 

αφετηρία του προγράµµατος IGI (Ιnterconnector Greece–Italy), o όποιος θα 

µεταφέρει φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Ελλάδα και στη νοτιοανατολική άκρη 

της Ιταλίας στο  Otranto, µέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς φυσικού 

αερίου. Ο νέος αγωγός ενσωµατώνει τα υπάρχοντα δίκτυα µε τα τµήµατα της 

νέας κατασκευής. Προκειµένου να εγγυηθεί ότι προσυµφωνηµένος όγκος 

φυσικού αερίου θα εισαχθεί στην Ιταλία, απαιτείται πρόσθετη επένδυση στο 

πρόγραµµα διασύνδεσης ITG, (και στα ελληνικά και τουρκικά τµήµατα), και στο 

τουρκικό δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου. 

 

Το σύστηµα σχεδιάστηκε  για να µεταφέρει περίπου 3,0 δισ κυβικά ανά έτος 

φυσικού αέριο από την Τουρκία στη ταχέως αναπτυσσόµενη Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή αγορά, κυρίως στον ανεξάρτητο τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ο οποίος αναµένεται για να αναπτυχθεί στην Ελλάδα µετά από την 

απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα θα 

χρησιµοποιήσει µέρος του υπάρχοντος τούρκικου δικτύου φυσικού αερίου αλλά 

και κατασκευή νέων κοµµατιών δικτύου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 

διασύνδεση των δύο προγραµµάτων προκειµένου να µεταφερθεί η ποσότητα 

των  3 δισ κυβικά ανά έτος φυσικού αερίου για την ελληνική εσωτερική αγορά 

συν τα πρόσθετα 8 δισ κυβικά ανά έτος µέσω IGI στην Ιταλία σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος IGI . 
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Φάση 1 : [2 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία, 1,2 δισ κυβικά ανά έτος για την 

Ελληνική αγορά]. Είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ένας σταθµός 

συµπιεστών στο Karacabey, στο Τούρκικο έδαφος, και ένας σταθµός 

συµπιεστών στους Κήπους, στο Ελληνικό έδαφος µε την ίδια διαµόρφωση. 

 

Φάση 2 : [4 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία, 1,5 δισ κυβικά ανά έτος για την 

ελληνική αγορά]. Καµία νέα επένδυση δεν απαιτείται. 

 

Φάση 3 : [6 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία, 2,2 δισ κυβικά ανά έτος για την 

ελληνική αγορά]. Είναι απαραίτητο να προστεθεί ένας νέος συµπιεστής στο 

σταθµό συµπίεσης Karacabey. 

 

Φάση 4 : [8 δισ κυβικά ανά έτος στην Ιταλία, 3 δισ κυβικά ανά έτος για την 

ελληνική αγορά]. Είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ένας νέος ενδιάµεσος 

σταθµός συµπίεσης περίπου 100 χλµ δυτικά Karacabey και να αναβαθµίσει 

τους υπάρχοντες σταθµούς στους Κήπους και στο Karacabey µε την προσθήκη 

ενός νέου συµπιεστή σε κάθε σταθµό. 

 

Η ανατολική γραµµή µεταφοράς φυσικού αερίου της Ανατολίας κατασκευάστηκε 

προκειµένου να µεταφερθεί αέριο από τις χώρες στα ανατολικά της Τουρκίας 

όπως το Ιράν, το Τουρκµενιστάν και το Αζερµπαϊτζάν. Το συνολικό µήκος αυτού 

του δικτύου είναι 1.120 χλµ και η διατοµή του είναι 48". Αρχίζει στα 

ιρανοτουρκικά σύνορα και τελειώνει έξω από την Άγκυρα. Ο κύριος τουρκικός 

αγωγός φυσικού αερίου έχει µήκος 842 χλµ, και εκτείνεται από την Άγκυρα στα 

βουλγαρικά σύνορα και προµηθεύει τις πόλεις της Κωνσταντινούπολης, του 

Izmit, του Εσκίσεχιρ και του Karacabey . 

 



 

 

 

∆ιάγραµµα 5.1 :Φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας θα εισαγάγεται 

στον ITG µετά από διαδροµή διαµέσου του τουρκικού δικτύου. 

 

5.4 Υπογραφή εµπορικής συµφωνίας για δέσµευση ποσοτήτων 
αερίου  
 
Οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας αποσαφηνίζουν, µε τον πλέον επίσηµο 

τρόπο, ότι στηρίζουν την κατασκευή και τη λειτουργία του νέου Ευρωπαϊκού 

Νότιου ∆ιαδρόµου Φυσικού Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας και ρυθµίζονται τα 

ζητήµατα που αφορούν στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου, 

συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς φυσικού αερίου από τις περιοχές της 

Κασπίας και της Μέσης Ανατολής, δια της Τουρκίας και της Ελλάδας, προς την 

Ιταλία και την Ευρώπη. Παράλληλα, διασφαλίζονται σηµαντικές ποσότητες 

φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια των εµπλεκοµένων χωρών και την 
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κάλυψη των ολοένα και αυξανόµενων αναγκών της τουρκικής, της ελληνικής και 

της ιταλικής αγοράς. 

 

5.5 Επίτευξη επιµέρους στόχων  

 

Συµπερασµατικά µπορούµε να τονίσουµε ότι η ολοκλήρωση των 

προγραµµάτων διασύνδεσης IGI και ITG εκτός από τον πρωταρχικό στρατηγικό 

στόχο επιτυγχάνει και επιµέρους στόχους, που περιγράφονται ως εξής :  

 ∆ιασφάλιση της διαφοροποίησης στην προµήθεια φυσικού αερίου στην 

Ελλάδα . 

 Καθιέρωση της Ελλάδας ως µιας χώρας µεταφοράς φυσικού αερίου 

παρέχοντας διασύνδεση στο Ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας και σαν 

κυρίαρχη ενεργειακή δύναµη στα Βαλκάνια. 

 Κάλυψη του µελλοντικού προσδοκώµενου ελλείµµατος φυσικού αερίου 

που θα δηµιουργηθεί από το 2006 στην απελευθερωµένη και 

ανταγωνιστική Ελληνική αγορά φυσικού αερίου. 

 Επίτευξη του χαµηλότερου δυνατού κόστους των προγραµµάτων και της 

χρηµατοδότησης τους προκειµένου να µειωθεί στο ελάχιστο το κόστος 

µεταφοράς που θα έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα 

των προγραµµάτων. 

 ∆ιασφάλιση της ολοκλήρωσης των προγραµµάτων IGI και ITG 

προκειµένου να δηµιουργηθεί το Νότιο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Φυσικού 

Αερίου µέχρι το 2010 σαν αποτέλεσµα της πολιτικής των 25 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 ∆ιεκδίκηση πρόσθετης χρηµατοδότησης των προγραµµάτων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Εξεύρεση των πιο ανταγωνιστικών προσφορών χρηµατοδότησης από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από άλλα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα για την ολοκλήρωση των προγραµµάτων.  

 Μεγιστοποίηση των κερδών των εταιρειών παρέχοντας όµως ένα λογικό 

τέλος διέλευσης. 

 

5.6 Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος µεταφοράς του φυσικού 

αερίου. 

 
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος µεταφοράς του 

φυσικού αερίου. Ο βασικότερος είναι το πάχος του αγωγού διέλευσης. Από το 

µέγεθος του πάχους του αγωγού εξαρτώνται οι συνθήκες για µεγαλύτερη πίεση 

µέσα στον αγωγό και συνεπώς οι διευρυµένες µεταφορικές ικανότητες του 

αγωγού. Βέβαια στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και η σχέση 

αποδοτικότητας/τιµής που θα πρέπει να απασχολήσει τις χώρες που 

ενδιαφέρονται για την κατασκευή του αγωγού. Τρεις διαφορετικές ποιότητες 

ατσαλιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή του αγωγού . 

 

Το ατσάλι Χ70 χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή αγωγών 

καταφέρνοντας να επιτύχει επίπεδα πίεσης της τάξης των 75bar-100 bar  

(Mavrakis-Thomaidis-Ntroukas, 2005). To ατσάλι Χ80 επιτρέπει τη διέλευση 

ποσοτήτων αερίου µέχρι 140 bar, που πρακτικά σηµαίνει σχεδόν διπλάσια 

µεταφορική ικανότητα µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους συµπίεσης. Σαν 

αντιστάθµισµα στα παραπάνω ο χάλυβας Χ80 έχει αυξηµένο κόστος κεφαλαίου 

λόγω της ακριβότερης αγοράς του. Συνολικά ενώ επιβαρύνει περισσότερο το 

κόστος κεφαλαίου ο Χ80 συµβάλλει σε µείωση του µεταφορικού κόστους κατά 

10% περίπου. Ο χάλυβας Χ100 δεν έχει ακόµα χρησιµοποιηθεί για δίκτυα 



φυσικού αερίου σε παγκόσµιο επίπεδο όµως φαίνεται ότι από τη µια θα 

προκαλέσει αύξηση του κόστους κεφαλαίου από την άλλη όµως θα συµβάλλει 

σε µείωση του µεταφορικού κόστους κατά 20% σε σχέση µε τον Χ70 (βλ. 

∆ιάγραµµα 5.4). Τέλος το κόστος διέλευσης εξαρτάται από τα αποθέµατα 

φυσικού αερίου της χώρας διέλευσης και από το µήκος του αγωγού. 

 

∆ιάγραµµα 5.2 Κόστος µεταφοράς ανάλογα µε το πάχος της σωλήνωσης  

(πηγή, Mavrakis-Thomaidis-Ntroukas-2005). 

 

Η χώρα διέλευσης δεν έχει κανένα λόγο να διευκολύνει τη διέλευση του φυσικού 

αερίου στην περίπτωση που έχει αρκετά αποθέµατα αερίου. Έτσι η χώρα 

εξαγωγής είναι υποχρεωµένη να πληρώσει µεγαλύτερο τέλος διέλευσης. Ο 

συµβατικός τρόπος για να χρηµατοδοτηθεί ένας αγωγός είναι µέσω µιας 

προκαθορισµένης συµφωνίας του ρυθµού απόδοσης και παραλαβής των 

προκαθορισµένων ποσοτήτων φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της οποίας οι 

ναυλωτές (συνήθως οι εταιρείες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα), 

δεσµεύονται να µεταφέρουν τις προκαθορισµένες ποσότητες αερίου µε τα 

προκαθορισµένα δασµολόγια έτσι ώστε να παραγάγουν ικανοποιητικά 

εισοδήµατα για την επιχείρηση που έχει τη διαχείριση του αγωγού έτσι ώστε να 

εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Οι συµφωνίες µεταφοράς φυσικού αερίου 

αποτελούν σηµαντικό παράγοντα κατανοµής των κινδύνων µεταξύ των 
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συµµετεχόντων του προγράµµατος και των τραπεζών που χρηµατοδότησαν το 

έργο κατασκευής και στον προσδιορισµό του τέλους διέλευσης και της 

περαιτέρω οικονοµικής δυνατότητας του προγράµµατος. 

 

Οι συµφωνίες µεταφοράς µπορούν να είναι (ship and pay) δηλαδή το τέλος 

διέλευσης θα πληρωθεί µόνο εάν το φυσικό αέριο παραχθεί και αποσταλεί µε 

την υποχρέωση του παραγωγού να παραδώσει όλο το αέριο που θα παραχθεί 

ή (ship or pay) δηλαδή το τέλος διέλευσης (το τέλος διέλευσης ή κάποια 

συµφωνία παραπλήσια του τέλους διέλευσης) θα πληρωθεί είτε το φυσικό αέριο 

µεταφερθεί είτε όχι, ανάλογα µε τον τύπο της προκαθορισµένης συµφωνίας. 

Η δοµή του τέλους διέλευσης ποικίλλει χαρακτηριστικά και εξαρτάται εάν ο 

αγωγός εξυπηρετεί ως τύπος κοινού µεταφορικού µέσου, που µεταφέρει αέριο 

από τους διαφορετικούς προµηθευτές στους διαφορετικούς καταναλωτές και, 

δυνητικά σε διαφορετικά σηµεία, ή ως ένας αποκλειστικός αγωγός που 

εξυπηρετεί  έναν προµηθευτή και κυρίως έναν αγοραστή. Η µεταφορά φυσικού 

αερίου από έναν νέο προµηθευτή µπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο 

πρόγραµµα ITG  

 

1. Εάν το τέλος διέλευσης χρεώνεται σε κάποιον τρίτο προµηθευτή πέραν του 

µεταβλητού λειτουργικού κόστους η απόδοση των µετόχων του ITG θα αυξηθεί  

2. Το τέλος διέλευσης για µια εταιρεία που συµµετέχει στο πρόγραµµα µπορεί 

να µειωθεί σε σηµαντικό βαθµό, που σαν αποτέλεσµα έχει την υψηλότερη 

απόδοση στις εµπορικές του δραστηριότητες. 

Μπορεί επίσης να σηµειωθεί ότι και η Τουρκία και η Ελλάδα είναι 

συµβαλλόµενα µέρη στη Συνθήκη ενεργειακών χαρτών που στοχεύει να 

δηµιουργήσει µια ανοικτή και αµερόληπτη αγορά ενέργειας µεταξύ των κρατών 

µελών, και υπό αυτήν τη µορφή η Τουρκία και η Ελλάδα δεσµεύονται από τους 
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κανόνες διέλευσης της Ευρωπαϊκής συνθήκης ενεργειακών χαρτών, και 

βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε φάση διαπραγµάτευσης. Το πρωτόκολλο 

διέλευσης προορίζεται να στρέψει µεταξύ άλλων το ζήτηµα των τελών 

διέλευσης και της ελευθερίας της διέλευσης και τα κριτήρια για να καταστήσει 

προσιτή την αχρησιµοποίητη παραγωγή σε κάθε εµπορική οντότητα, και θα 

µπορούσε υπό αυτήν τη µορφή να προσκρούσει στην εµπορική δοµή του 

προγράµµατος. 
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Κεφάλαιο 6 

Συµπεράσµατα Ανάλυσης Κινδύνου - Επίλογος 

 

Συµπεράσµατα Ανάλυσης Κινδύνου 

 

Ο στόχος µας είναι να απεικονιστεί µια ανάλυση κινδύνων (που κυµαίνεται από 

τους ευρύτερους γεωπολιτικούς κινδύνους που έχουν αντίκτυπο ιδιαίτερα στις 

χώρες ανεφοδιασµού και διέλευσης) έως τους κινδύνους που συνδέονται µε την 

αλυσίδα αξίας του προγράµµατος που οι τράπεζες δανεισµού επρόκειτο να 

αναλάβουν. Τα βασικότερα στοιχεία κινδύνων αφορούν στην επιλογή του 

προµηθευτή φυσικού αερίου, την τελική εταιρική δοµή, τα οριστικοποιηµένα 

τουρκικά τέλη διέλευσης κ.λ.π. Το πρόγραµµα επιθυµεί να δεσµεύσει 

αποθέµατα από την περιοχή της Κασπίας, που συγκρούονται τα συµφέροντα 

των υπερδυνάµεων και των τοπικών κυβερνήσεων για τους φυσικούς πόρους 

και την επιρροή δηλ. οι ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία, το Ιράν και ακόµη και η Κίνα θα 

επιθυµούσαν να επεκτείνουν την επιρροή τους, ενώ οι χώρες στην περιοχή 

έχουν συχνά δυσµενείς διµερείς σχέσεις. Η ελαχιστοποίηση του γεωπολιτικού 

κίνδυνου περιλαµβάνει τις διακυβερνητικές συµφωνίες, η συνθήκη ενεργειακών 

χαρτών, η συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το νόµο της θάλασσας 

και άλλων σχετικών συµφωνιών.  

 

Οι εσωτερικοί κίνδυνοι για την Ελλάδα την Ιταλία και την Τουρκία είναι πιθανές 

καθυστερήσεις ή παρεµποδίσεις στις απαλλοτριώσεις εδάφους, στις άδειες, στις 

εγκρίσεις, κ.λπ. ή οι αλλαγές στη φορολογία, απεργίες, θα µπορούσαν επίσης 
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να εµφανιστούν. Αυτοί οι κίνδυνοι µπορούν είτε να προκαλέσουν καθυστερήσεις 

είτε να αποδειχθούν καταστρεπτικοί για την οικονοµική προοπτική του 

προγράµµατος. Οι συµφωνίες κυβερνητικής υποστήριξης, οι πρόωρες 

διαβουλεύσεις και οι εναλλακτικές πηγές αερίου ελαχιστοποιούν τον 

οποιοδήποτε κίνδυνο. Σε ότι αφορά στα πολιτικά γεγονότα ανωτέρας βίας, ο 

βαθµός ελαχιστοποίησης του κινδύνου εξαρτάται µερικώς από τις συµβατικές 

υποχρεώσεις που υπάρχουν στις συµβάσεις µεταφοράς και πώλησης φυσικού 

αερίου. Ο κύριος ρυθµιστικός κίνδυνος αφορά την πρόσβαση τρίτου δεδοµένου 

ότι µειώνει τους µακροπρόθεσµους συµβολαιοποιηµένους όγκους φυσικού 

αερίου και µπορεί συνεπώς να είναι καταστρεπτική για το πρόγραµµα. 

Λεπτοµερείς διαβουλεύσεις µε την Ε.Ε. και τους εθνικούς ρυθµιστές, τα 

ενδιαφερόµενα Υπουργεία, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να 

µετριάσουν τον κίνδυνο. Οι τράπεζες ανησυχούν πολύ για τους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους και έχουν καθιερώσει τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων. Το 

πρόγραµµα IGI έχει τεχνικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, κινδύνους οι 

οποίοι είναι σχετικά µικροί. Εντούτοις θα χρειαστεί η συµβολή εξειδικευµένης 

εταιρείας σε περιβαλλοντικά θέµατα καθώς και µια εταιρεία δηµοσίων σχέσεων 

ώστε να προωθήσουν τη σηµαντικότητα της ολοκλήρωσης του έργου στο 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

 

 Από την άποψη της παροχής φυσικού αερίου οι κίνδυνοι αφορούν κυρίως 

πολιτική ανωτέρα βία, εµπορικούς, ή τεχνικούς λόγους. Εάν ένα πολιτικό 

γεγονός ανωτέρας βίας εµφανιστεί πριν ή µετά την Τουρκία που µειώνει ή 

διακόπτει τη ροή φυσικού αέριου και δεν είναι η ευθύνη των παραγωγών είτε να 

παραδώσουν είτε να πληρώσουν (deliver or pay), ο αγοραστής εκτίθεται 

πρώτιστα στον κίνδυνο να πρέπει να πληρώσει για που το αέριο που ο 
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παραγωγός δεν θα µπορέσει να του παραδώσει (εκτός αν από τις συµβατικές 

υποχρεώσεις οι παραγωγοί συµφωνούν να παραµερίσουν τέτοιες πληρωµές).  

Ελαχιστοποίηση των κινδύνων: που περιλαµβάνει τις διεθνείς και διµερείς 

συνθήκες, πολύπλευρη συµµετοχή, εφεδρικές πηγές του παρεχόµενου αερίου 

από τους παραγωγούς, συµβατικές εγγυήσεις, ασφαλιστική προστασία της 

ECA, εγγυητικές επιστολές κ.λ.π. Εάν η µεταφορά αερίου διακοπεί από τον 

πωλητή για εµπορικούς λόγους, είναι εξ αιτίας της εύρεσης πιο προσοδοφόρων 

εναλλακτικών λύσεων ή των ξαφνικά αυξηµένων εσωτερικών αναγκών ζήτησης. 

Εποµένως οι αγοραστές είναι και ελλιπείς ως προς το αέριο και πιθανόν να 

πρέπει να πληρώσουν τις ποινικές ρήτρες στους πελάτες τους συν το τέλος 

διέλευσης από τις συµβατικές υποχρεώσεις. Εάν η διακοπή είναι για τεχνικούς 

λόγους, αυτοί είναι συνήθως εξ αιτίας της ανεπαρκούς παραγωγής φυσικού 

αερίου αέριο, καθυστερήσεων µεταφοράς κ.λ.π. και µπορεί χαρακτηριστικά να 

επιλυθεί εντός µιας καθορισµένης χρονικής περιόδου. Από την άποψη της 

ελαχιστοποίησης των κινδύνων, οι διαφανείς και δίκαιες συµβάσεις πωλήσεως 

φυσικού αερίου µετριάζουν τους εµπορικούς κινδύνους, ενώ η λεπτοµερής 

επιµέλεια από έναν ανεξάρτητο τεχνικό σύµβουλο ολόκληρης της αλυσίδας 

ανεφοδιασµού θα συντελέσει στη µείωση των ενδεχόµενων κινδύνων. Τέλος, 

υπάρχει ένας κίνδυνος υποεπένδυσης στο σύστηµα αγωγών της χώρας 

διέλευσης που ο πολύπλευρος δανεισµός µπορεί να µετριάσει µε τη δηµιουργία 

ενός προγράµµατος επένδυσης. 

 

 Στην αγορά φυσικού αερίου, διάφορες ανταγωνιστικές πηγές ανεφοδιασµού 

στην Ιταλία και ο Nabucco δηµιουργούν τη δυνητική δυνατότητα για 

υπερβάλλουσα προµήθεια φυσικού αερίου, µε µια επακόλουθη προς τα κάτω 

πίεση στις τιµές. Οι όγκοι IGI µπορούν είτε να επανεξαχθούν είτε οι τιµές 

προµήθειας του φυσικού αερίου πρέπει να γίνουν σε τέτοια επίπεδα τιµών που 



 142

να επιτρέπουν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους για το IGI, έτσι ώστε σε 

περίπτωση ανάγκης να ανταγωνιστεί µε άλλες πηγές στην ιταλική αγορά. 

Επίλογος 

 

Καθώς η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται και ελαττώνεται η Ευρωπαϊκή 

παραγωγή (π.χ. κοιτάσµατα Β. Θάλασσας), η Ευρώπη θα εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από εισαγωγές φυσικού αερίου. Εκτιµάται πως το 2030 οι 

Ευρωπαϊκές χώρες θα εισαγάγουν το 80% των αναγκών τους για φυσικό αέριο. 

Για λόγους ασφάλειας της προµήθειας, και καθώς η Ρωσία επεκτείνεται προς 

τις αναπτυσσόµενες αγορές της Ασίας, η Ευρώπη έχει ήδη στραφεί προς άλλες 

πηγές φυσικού αερίου, όπως τις χώρες της Κασπίας, της Κεντρικής Ασίας και το 

Ιράν που διαθέτουν µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου. Ο Ελληνοτουρκικός και 

ο Ελληνοιταλικός αγωγός φυσικού αερίου έχουν ένα ισχυρό εµπορικό κίνητρο 

για να εισαγάγουν φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ιταλία µε δυνατότητα για 

την επανεξαγωγή σε άλλες δυτικές ευρωπαϊκές αγορές. 

Το πρόγραµµα µεγιστοποιεί τη χρήση των υπαρχόντων δικτύων αγωγών στην 

Τουρκία στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα επιτρέψει 8 δισ κυβικά / έτος να 

µεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι στόχοι συµπίπτουν µε την ώθηση της 

Ε.Ε. και µε την πολιτική βούληση της προκειµένου και να αυξηθεί ο 

ανταγωνισµός και να διαφοροποιηθούν οι πηγές που παρέχουν αέριο στην 

Ευρώπη. Η Τουρκία και η Ελλάδα αναµένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στη 

σύνδεση των χωρών µε µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου και της Ευρώπης. 

Η γεωγραφική τους θέση τους καθιστούν κόµβο µεταφοράς αερίου από την 

Κασπία και την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη.  

 

Για την Ελληνική αγορά, η διέλευση διηπειρωτικών αγωγών από το Ελληνικό 

έδαφος θα διασφαλίσει µακροπρόθεσµα τη διαθεσιµότητα φυσικού αερίου στη 
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χώρα σε σχετικά χαµηλές τιµές. Το γεγονός αυτό αναµένεται να τονώσει τη 

ζήτηση για φυσικό αέριο και να επιταχύνει την απελευθέρωση της αγοράς, µε τη 

δηµιουργία συνθηκών δυναµικής εµπορίας φυσικού αερίου, στην οποία θα 

δραστηριοποιούνται πολλοί διεθνείς παίκτες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κεφάλαιο 1 

Ανάλυση µε βάση τα ισοζύγια από το 1993 έως το 2003 

Το Ενεργειακό Ισοζύγιο  

 

Αξίζει να δούµε αναλυτικά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Τα στοιχεία 

δίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (∆/νση Ενεργειακής Πολιτικής, Τµήµα 

Τεκµηρίωσης) και για συγκριτικούς λόγους περιλαµβάνουν τα ισοζύγια των 

ετών από 1993 έως και 2003. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ενεργειακά 

ισοζύγια όλων των ετών θα περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα της 

διπλωµατικής εργασίας . 

Το γενικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι ένας πίνακας µε δύο συντεταγµένες. Οι 

στήλες απεικονίζουν τις διαφορετικές µορφές ενέργειας, ενώ οι γραµµές 

παρουσιάζουν, για την κάθε µορφή, τη ροή της ενέργειας από την παραγωγή 

στην τελική κατανάλωση. 

Η µονάδα που χρησιµοποιήθηκε είναι 10 3 τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου (10 3 

ΤΙΠ) που θεωρείται ίση µε: 

10 3 ΤΙΠ = 41,87 petajouIes (103 kίlοcalοries). Για την µετατροπή σε 10 3 ΤΙΠ 

χρησιµοποιήθηκε η θερµογόνος αξία κάθε ενεργειακού προϊόντος. 

 

Παρατίθενται ορισµένες διευκρινίσεις ως προς τη περιεκτικότητα του ισοζυγίου: 

1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Στην 

Ελλάδα πρωτογενείς µορφές είναι κατά κύρια ποσότητα ο λιγνίτης και 

ακολουθούν το αργό πετρέλαιο, η υδροηλεκτρική ενέργεια και οι ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Εισαγωγές των πρωτογενών ή και δευτερογενών 

µορφών ενέργειας π.χ. νάφθας, έστω και αν αυτές προορίζονται για µη 

ενεργειακές χρήσεις. 

3. ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ: Καταναλώσεις καυσίµων από ποντοπόρα πλοία που 

εφοδιάζονται σε ελληνικά λιµάνια και θεωρούνται εξαγωγικές ποσότητες. 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ: Αυξοµείωση αποθεµάτων των πρωτογενών 

και δευτερογενών µορφών ενέργειας. 

5.∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ: Συνολική ποσότητα πρωτογενούς ενέργειας και 

ισοδύναµων µορφών που απαιτούνται για να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση.  

6.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ή ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σ' αυτή τη γραµµή 

εµφανίζονται σαν αρνητικές οι συνολικές ποσότητες της κάθε µορφής που 

εισέρχεται στα διάφορα κέντρα µετατροπής και σαν θετικές οι ποσότητες που 

προκύπτουν κατά τη µετατροπή. 

7.ΑΠΩΛΕΙΕΣ & Ι∆ΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περιλαµβάνει ιδιοκατανάλωση στα 

διυλιστήρια και απώλειες µεταφοράς και διανοµής για τον ηλεκτρισµό. 

8.ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περιλαµβάνει τις ποσότητες των ενεργειακών 

προϊόντων και των µη ενεργειακών παραγώγων των πρωτογενών µορφών 

ενέργειας, που χρησιµοποιήθηκαν από τους τελικούς καταναλωτές. 

9.ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Περιλαµβάνει τις καταναλώσεις στη βιοµηχανία - 

εξόρυξη, µεταποίηση, κατασκευές - εκτός από τον τοµέα ενέργειας. 

10.ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Περιλαµβάνει τις καταναλώσεις για τις ιδιωτικές 

και δηµόσιες µεταφορές ξηράς, για τις θαλάσσιες µεταφορές εσωτερικού και 

τις διεθνείς και εσωτερικές αεροπορικές µεταφορές. Επίσης περιλαµβάνει τις 

καταναλώσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Πρεσβειών. 

11. ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: Περιλαµβάνουν τις καταναλώσεις των νοικοκυριών, του 

εµπορίου, των υπηρεσιών, της γεωργίας κλπ. 
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12.ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ: Ποσότητες ενεργειακών και µη ενεργειακών 

προϊόντων που καταναλώθηκαν σε µη ενεργειακές χρήσεις π.χ. πρώτες ύλες 

για τη βιοµηχανία. άσφαλτος, νάφθα. 

 

 Στα στέρεα καύσιµα περιλαµβάνονται οι λιγνίτες, τα προϊόντα λιγνίτη 

(µπρικέττες ή λιγνιτόπλινθοι και ξηρός λιγνίτης), οι γαιάνθρακες και το 

µεταλλουργικό κωκ. 

 Στα υγρά καύσιµα περιλαµβάνονται το αργό πετρέλαιο (αργό πετρέλαιο, 

συµπυκνώµατα φυσικού αερίου ), η βενζίνη, τα καύσιµα αεροπορίας, το ντίζελ, 

το µαζούτ, το υγραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο και τα λοιπά προϊόντα (νάφθα, 

λιπαντικά, άσφαλτος, πετρελαϊκό κωκ, παραφίνες και αέρια διυλιστηρίων). 

 Στα αέρια καύσιµα περιλαµβάνονται το φυσικό αέριο και το αέριο πόλης 

(από σχάση νάφθας). 

 Στην ηλεκτρική ενέργεια περιλαµβάνονται η θερµοηλεκτρική, η 

υδροηλεκτρική και η ηλεκτρική ενέργεια από αιολικά συστήµατα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 147



 

 148



 

 149



 

 150



 

 151



 

 152



 
 

 153



 

 154



 

 155



 

 156



 
 

 157



 158

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 3 

 
ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1984 Σύσταση κλιµακίου στη ∆ΕΠ για µελέτη του φυσικού αερίου. 

Κατάρτιση προµελέτης από το Ινστιτούτο της Ε.Σ.Σ.∆. για τη 

µεταφορά φυσικού αερίου «Vnipitransgas» µε βάση τη σχετική 

ανάθεση της ∆ΕΠ προς τον σοβιετικό οργανισµό V/o 

Tsvetmetpromexport. 

 

1985-1986 Κατάρτιση πρoµελέτης από τη ∆ΕΠ µε συµβούλους τις εταιρίες 

ΒRITISH GAS, SOFREGAZ και BECHTEL. Σειρά επαφών µε 

την Σοβιετική Ένωση και την Αλγερία και εξέταση δυνατοτήτων 

αγοράς φυσικού αερίου από τις χώρες αυτές. 

 

1987, ΟΚΤ υπογραφή διακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και 

Σοβιετικής Ένωσης για την αγορά Φυσικού Αερίου. 

 

1988, ΦΕΒ Υπογραφή συµφωνίας µεταξύ ∆ΕΠ και Sonatrach Αλγερίας για 

την εισαγωγή 0,6-0,8 δισ. Nm3/έτος Υγροποιηµένου Φυσικού 

Αερίου (LNG). 

 

1988, IΟΥΛ Υπογραφή συµφωνίας µεταξύ ∆ΕΠ και Sojuzgazeχport της 

Σοβιετικής Ένωσης για την αγορά έως 2,8 δισ. Nm3I έτος 

φυσικού αερίου σε εφαρµογή της αντίστοιχης διακρατικής 

συµφωνίας.  

 

1988, ΣΕΠΤ Ίδρυση φορέα για το φυσικό αέριο µε Υπουργική Απόφαση. 
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Ίδρυση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου(∆ΕΠΑ) ως 

θυγατρικής εταιρίας της ∆ΕΠ και εκχώρηση των συµβάσεων 

προµήθειας αερίου στην ∆ΕΠΑ. 

 

1990, ∆ΕΚ Υπογραφή συµφωνίας µεταξύ ∆ΕΠΑ και Σοβιετικού 

κονσόρτσιουµ υπό τη MACHINOIMPORT για την κατασκευή 

του κύριου αγωγού µήκους 512 km από τα Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα, µέχρι την Αγία Τριάδα στην Πάχη Αττικής. 

1991, ΦΕΒ Υπογραφή συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

 

1991, IΟΥΛ Επικύρωση από τη Βουλή της συµφωνίας για την κατασκευή 

του κυρίως αγωγού από την κοινοπραξία MACHINOIMPORT. 

 

1992, ΝΟΕ Υπογραφή συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα-

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) για χρηµατοδότηση του έργου. 

1993, IΟΥΛ Αναθεώρηση αρχικής συµφωνίας Ελλάδας Σοβιετικής Ένωσης 

για την προµήθεια φυσικού αερίου και την κατασκευή του 

αγωγού και των κυρίων κλάδων υψηλής πίεσης  και υπογραφή 

προσαρτήµατος. 

 

1994, ∆ΕΚ Επαναδιαπραγµάτευση του προσαρτήµατος του Ιουλίου 1993 

και υπογραφή πρωτοκόλλου µεταξύ ρωσικής και ελληνικής 

κυβέρνησης. 

1995, ΙΑΝ Έναρξη κατασκευής των δικτύων χαµηλής πίεσης σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Βόλο. Λάρισα, κλπ. 
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1995, ΜΑΡ Επικύρωση από τη Βουλή της νέας Ελληνο-Ρωσικής 

συµφωνίας. 

 

1995, ΣΕΠΤ Κατάθεση νοµοθετικού πλαισίου για δηµιουργία των Εταιριών 

∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) µε συµµετοχή της ∆ΕΠΑ, της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ιδιωτών επενδυτών.  

 

1996, ΙΑΝ Υπογραφή συµφωνίας µεταξύ ∆ΕΠΑ και ΕλληνοΡωσικής 

κοινοπραξίας STROYTRANSGAZ-ΠPOMHΘEAΣ GAS για 

κατασκευή των κλάδων, για Αθήνα-Λαύριο, Θεσσαλονίκη, 

Καβάλα. Κοµοτηνή. 

 

1996, ΣΕΠ Ολοκλήρωση κατασκευής κυρίως αγωγού και τερµατικού 

σταθµού συνόρων. Εισαγωγή αερίου στον αγωγό και έναρξη 

δοκιµών. 

1996, ΝΟΕ Έναρξη δοκιµαστικών παραλαβών ρωσικού φυσικού αερίου. 

 

1996, ΝΟΕ Η Ελληνική Βιοµηχανία Zάχαρης γίνεται η πρώτη ελληνική 

βιοµηχανία που παραλαµβάνει φυσικό αέριο από τη ∆ΕΠΑ.  

 

1997, ΙΑΝ Εγκαίνια λειτουργίας του αγωγού φυσικού αερίου από τον 

πρωθυπουργό Κώστα Σηµίτη. 

 

1998, ΣΕΠΤ Στρατηγική συµφωνία ∆ΕΠΑ-ΕΝΙ για τη µελέτη της κατασκευής 

υποβρύχιου αγωγού Ελλάδας - Ιταλίας και για τη δυνατότητα 
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εµπορικής συνεργασίας. 

 

1998, ΟΚΤ Στρατηγική συµφωνία Shell lnternational-∆ΕΠΑ στο Παρίσι για 

την εξέταση της δυνατότητας κατασκευής αγωγού φυσικού 

αερίου κεντρικής Ασίας - ∆υτικής Ευρώπης, ο οποίος θα 

διέρχεται από την Ελλάδα. 

 

1999, ΜΑΡΤ Υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας ∆ΕΠΑ National Power για 

την ανάπτυξη του τοµέα της συµπαραγωγής θερµότητας - 

ηλεκτρισµού στην Ελλάδα. 

 

1999, ΝΟΕ Επιτρέπεται η κίνηση ΙΧ αυτοκινήτων, φορτηγών και 

λεωφορείων µε καύσιµο το φυσικό αέριο. Κατακύρωση του 

διαγωνισµού για την κατασκευή σταθµού ανεφοδιασµού 

φυσικού αερίου αστικών λεωφορείων, στα Άνω Λιόσια δίπλα 

στο αµαξοστάσιο του ΟΑΣΑ. 

 

2000, ΦΕΒ Έναρξη παραλαβών Αλγερινού Υγροποιηµένου Φυσικού 

Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα. 

 

2000, ΦΕΒ Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Τερµατικού Σταθµού 

Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου της ∆ΕΠΑ στη νησίδα 

Ρεβυθούσα. Ο σταθµός είναι η δεύτερη πηγή τροφοδότησης µε 

φυσικό αέριο του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού 

Αερίου. 

2000, ΜΑΙ Ολοκλήρωση των διαγωνισµών για τα δίκτυα πόλεων. Η 
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ιταλική ΙΤAL GAS πλειοδοτεί για το δίκτυο της Θεσσαλονίκης 

(51,4 δισ. δρχ.) και της Θεσσαλίας (13,6 δισ. δρχ.) και κερδίζει 

τους δύο διαγωνισµούς. Ο διαγωνισµός για το δίκτυο της 

Αττικής κηρύσσεται άγονος και επαναπροκηρύσσεται. 

 

2000, ΜΑΙ Έναρξη εµπορικής λειτουργίας του Τερµατικού Σταθµού 

Ρεβυθούσας. 

 

2000, ΟΚΤ Η κοινοπραξία CINERGY-SHELL κερδίζει το διαγωνισµό για το 

δίκτυο της Αττικής. 

 

2001, ΙΑΝ Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας 

για κοινή δράση µε στόχο τη δηµιουργία αγωγού φυσικού 

αερίου, που θα συνδέει την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας και 

της Μέσης Ανατολής µε την Ευρώπη. 

 

2001, IOYN Ολοκλήρωση από ∆ΕΠΑ-ΒΟΤΑS της τεxvικής προµελέτns της 

διασύνδεσns Τουρκίαs-Ελλάδος (έργο ITG). 

 

2002, ΙΑΝ Yπoγραφή στην Άγκυρα  Mµνηµονίου  Συvεργασίαs 

(Memorandum of  Cooperation) µεταξύ ∆ΕΠΑ-ΒΟΤΑS. 

 

2002, ΦΕΒ Ολοκλήρωση της  µελέτης σκοπιµότnταs του έργου από την 

Societe Generale 

 

2002, ΜΑΡ Yπoγραφή στην Αθηνά Μνnµοvίου Συvεργασίαs µεταξύ της 
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∆ΕΠΑ και της ιρανικής NIOC µε την παρουσία των Προέδρων 

της ∆ηµοκρατίας των δύο χωρών. 

 

2002, ΜΑΡ Yπoγραφή Mνηµονίου Συνεργασίαs µεταξύ ∆ΕΠΑ-BOTAS για 

την πραγµατοποίηση του έργου ITG . 

 

2002, ΑΠΡ Yπoγραφή  κoινής ∆ιακήρυξης  µεταξύ ∆ΕΠΑ και SOCAR, στο 

Baku του Αζερµπαιτζάν. 

 

2002, ΙΟΥΝ Υψηλού επιπέδου συζητήσεις στην Κωνσταντινούπολη µεταξύ 

∆ΕΠΑ, BOTAS, OMV, SOCAR πάνω στις προοπτικές 

εναλλακτικών οδεύσεων του αερίου της Κασπίας δια µέσου 

Τουρκίας και Ελλάδος . 

 

2002, ΙΟΥΛ Yπoγραφή  Μvnµοvίου Συνεργασίαs µεταξύ ∆ΕΠΑ και EDISON 

GAS για τη µελέτη του έργου διασύνδεσης Τουρκίαs-Ελλάδος-

Ιταλίας. Η BOTAS συµµετείχε και συνυπέγραψε το Μvnµόvιο. 

 

2003, ΦΕΒΡ Yπoγραφή  στη Θεσσαλοvίκn Συµφωvίας µεταξύ της 

∆nµοκρατίας της Toυρκίας και την Ελληνική ∆nµοκρατία 

σχετικά µε την υλοποίηση της διασύνδεσηs φυσικού αερίου 

µεταξύ Toυρκίας-Eλλάδας και την πρoµήθεια φυσικού αερίου 

από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

2003, ΑΠΡ Υπογραφή στη Θεσσαλονίκη Πρωτοκόλλου µεταξύ ∆ΕΠΑ, 

BOTAS, MAΚPETROL (FYROM), ΒΗ-GΑS(Βοσνία -

Ερζεγοβίνη), NIS (Σερβία), PΙINAΚRO (Κροατία), ΟΕΟΡΙΙΝ 
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(Σλοβενία) και του Υπουργείου Βιοµnxανίας και Ενέργειας της 

Αλβανίας για την διεκπεραίωση της τεχνικής προµελέτης 

διασύνδεσης του σχεδίου των αγωγών για τις χώρες των 

δυτικών Βαλκανίων. 

2003, ∆ΕΚ Υπογραφή εµπορικής συµφωνίας µεταξύ ∆ΕΠΑ και BOTAS για 

την προµήθεια 750 εκαΤ.Νm3 αερίου από το έτος 2007 

 

2003, ΑΠΡ Yπoγραφή  στη Θεσσαλοvίκn Πρωτοκόλλου  µεταξύ ∆ΕΠΑ, 

BOTAS, MAKPETROL (FYROM), BH-GAS(Βοσνία –

Ερζεγοβίνη), ΝIS (Σερβία), PLINAKRO (Κροατία), GEOPLIN 

(Σλoβενία) και του Υπουργείου Βιοµnxαvίας και Ενέργειας της 

Aλβανίας  για την  διεκπεραίωσn της τεxvικής προµελέτης 

διασύνδεσnς του σχεδίου των αγωγών για τις χώρεs των 

δυτικών Βαλκανίων. 

2005, ΙΟΥΛ Τελετή εγκαινίων στους κήπους του Έβρου για την κατασκευή 

του Ελληνοτουρκικού αγωγού Φ.Α. παρουσία των 

πρωθυπουργών της Ελλάδας Κωνσταντίνου Καραµανλή και 

της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. 
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