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� 1
η
 έκδοση, 08-9-2013 

� 2
η
 έκδοση, 01-10-2013. Προστέθηκε: (α) στο κεφάλαιο για την προμήθεια φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα, αναφορά στο μητρώο αιτήσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου 

και στο μητρώο αδειών προμηθείας της ΡΑΕ, (β) στο κεφάλαιο της χοντρικής εμπορίας, 

σχόλιο και αναφορά στην τροπολογία για τη διεύρυνση της έννοιας των επιλεγόντων 

πελατών φυσικού αερίου, (γ) στο κεφάλαιο της λιανικής εμπορίας, ένα σχόλιο για τη 

σημασία της αεριοκίνησης, κ.α….. 
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Εισαγωγή 
Ο τρόπος διάρθρωσης της έκθεσης παρακολουθεί την πορεία «απελευθέρωσης της αγοράς 

ενέργειας», µε έµφαση στο φυσικό αέριο, ώστε να καταστεί εφικτή η εξαγωγή συµπερασµάτων 

για τις επικείµενες εξελίξεις µε το επόµενο στάδιο της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού 

αερίου σε επίπεδο λιανικής εµπορίας.  

Θα δείξουµε ότι η σταδιακή ιδιωτικοποίηση (λειτουργία µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια των 

δηµόσιων εταιριών, µετοχοποίηση, διασπάσεις σε µικρότερα τµήµατα, παραχωρήσεις, 

πωλήσεις κ.α.) των δηµόσιων εταιριών της ενεργείας πρόκειται για µία καλά σχεδιασµένη 

ιστορία 20 ετών, συνέπεια της στρατηγικής µιας απελευθερωµένης και ενοποιηµένης αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Ε.Ε, που διατρέχει όλες τις πλευρές του 

ζητήµατος: το ενεργειακό µείγµα και τις προµήθειες πρώτων υλών, την παραγωγή ενέργειας, 

την χοντρική και λιανική εµπορία της ενέργειας και τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.  

Αρχικά εξετάζεται το ενεργειακό µείγµα της ηλεκτροπαραγωγής και οι λόγοι της µετατόπισης 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο. Στη συνέχεια εµβαθύνουµε στη 

συµµετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και τα αποτελέσµατα της. Στα επόµενα 

κεφάλαια εξετάζεται η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, οι συµφωνίες προµήθειας 

που έχουν συναφθεί και τα έργα µεταφοράς που δροµολογούνται, σε συνάρτηση µε τα 

ανταγωνιστικά σχέδια του «νότιου διαδρόµου» για τη µεταφορά ενέργειας στην ΕΕ. Τα 
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τελευταία κεφάλαια αφιερώνονται στα ζητήµατα χοντρικής και λιανικής εµπορίας του φυσικού 

αερίου στη χώρα και τα θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων και γίνονται συγκρίσεις µε τα 

αποτελέσµατα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, αλλά και µε την 

εµπειρία από την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Καταλήγουµε σε συµπεράσµατα, αλλά και σε προτάσεις για πρωτοβουλίες των εργαζοµένων 

στον τοµέα του φυσικού αερίου και ευρύτερα στην ενέργεια. 

Για τη λογική σύνθεση του κειµένου χρησιµοποιήθηκαν κάποια βασικά δηµοσιεύµατα, ενώ οι 

υποσηµειώσεις αφορούν κυρίως την τεκµηρίωση διαφόρων λεγοµένων και αριθµητικών 

µεγεθών ώστε να µπορούν να ελεγχθούν, αλλά και να συµπληρωθούν και η ανάλυση να 

προχωρήσει - να εµβαθύνει προς την κατεύθυνση που έχει ήδη δοθεί, αλλά και προς άλλες 

κατευθύνσεις που µπορεί να ενδιαφέρουν, όπως η αεριοκίνηση. Λ.χ. δεν ασχολούµαστε µε το 

θέµα της ενεργειακής θωράκισης των κτηρίων, γιατί το θέµα το θεωρούµε δευτερεύον και 

απαιτείται δυσανάλογα µεγάλος κόπος για τη συλλογή στοιχείων. Το µόνο που θα είχαµε, 

καταρχήν, την πολυτέλεια να κάνουµε είναι να αντιπαραβάλλουµε το ζήτηµα της ενεργειακής 

θωράκισης, µε το ζήτηµα της αντισεισµικής θωράκισης των κτηρίων και την αντιπληµµυρική 

προστασία. Μία όµως µελέτη προτεραιοτήτων θα αποπροσανατόλιζε; Όσοι  ενδιαφέρονται να 

αναλύσουν το ζήτηµα θα καταλήξουν και στα σχετικά συµπεράσµατα για το τι προσανατολίζει 

και τι αποπροσανατολίζει.  

Ενεργειακό µείγµα στην ηλεκτροπαραγωγή 
Το κύριο µερίδιο στο µείγµα ηλεκτροπαραγωγής το κατέχουν οι λιγνιτικοί σταθµοί µε 56%, ενώ 

υψηλό είναι και το µερίδιο των πετρελαϊκών προϊόντων (13%) λόγω της κύριας χρήσης τους 

στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Οι σταθµοί φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου (18%) και οι 

σταθµοί ΑΠΕ (13%) έχουν αρχίσει ήδη να υποκαθιστούν µέρος της παραγωγής από λιγνίτη. 

(ΥΠΕΚΑ
1
, σελ. 6). Άλλο δηµοσίευµα δίνει 17% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): (Αιολικά 

και ΦΒ: ~ 3%, Υ/Η: ~11%), 49% Λιγνίτη, 17% ΦΑ (εισαγόµενο), ~ 9% Πετρέλαιο (εισαγόµενο) 

και ~ 8% Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας
2
. 

 

Τα στερεά καύσιµα δηµιουργούν πράγµατι µεγαλύτερη ρύπανση στην ατµόσφαιρα από ότι το 

φυσικό αέριο. Όµως (Μπατιστάτος, 2005): 

• Υπάρχουν σύγχρονες τεχνολογίες φίλτρων που περιορίζουν σηµαντικά τη ρύπανση 

της ατµόσφαιρας χωρίς τεράστιες δαπάνες. 

• Υπάρχουν νέες µέθοδοι καύσης λιγνίτη, που επίσης µειώνουν πολύ την ατµοσφαιρική 

ρύπανση (π.χ. υγροποιηµένη κλίνη).  

• Η χρησιµοποίηση ΦΑ για θερµική ενέργεια, αντί για ηλεκτρική ενέργεια, µειώνει τους 

ρύπους στην ατµόσφαιρα στο µισό, αφού µε την ίδια ποσότητα ΦΑ, έχουµε διπλή 

ενεργειακή απόδοση . Ας σηµειωθεί ότι η λύση αυτή και οικονοµικά είναι αποδοτική, 

αφού το κόστος για την ανάπτυξη δικτύων ΦΑ θα µειώσει αντίστοιχα το κόστος νέων 

σταθµών ΗΕ, που δεν θα χρειάζονται, λόγω της υποκατάστασης ποσότητας ΗΕ, που 

σήµερα µετατρέπεται σε θερµική.  

• Η συµπαραγωγή θερµότητας-ηλεκτρισµού, µειώνει στο µισό περίπου την ανάγκη 

καυσίµων κι’ έτσι µειώνει στο µισό και τη ρύπανση της ατµόσφαιρας.  

• Η αντικατάσταση παλαιών λιγνιτικών Σταθµών (30 ή και περισσότερων χρόνων), που 

έχουν ήδη αποσβεστεί, µε σύγχρονη τεχνολογία, θα µειώσει κατά ~30% της ρύπους, 

αλλά και το κόστος της kwh, αφού οι παλιοί σταθµοί έχουν ενεργειακή απόδοση 32-

33% και οι νέοι σταθµοί έχουν απόδοση 41%. 

                                                           
1
Μάρτιος 2012, «ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ. Οδικός χάρτης για το 2050» 

2
«Ελληνικοί Ενεργειακοί Πόροι», Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Οµιλία στην Ακαδηµία Αθηνών, 13 Νοεµβρίου 2012 

http://www.academyofathens.gr/Documents/ellinikoi_energeiakoi_poroi.pdf 
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• Η αποκατάσταση των ορυχείων λιγνίτη, ώστε να µην έχουµε την αλλοίωση του 

φυσικού περιβάλλοντος, είναι δυνατή µε µικρή επιβάρυνση της παραγόµενης kwh. 

Η σηµαντική αξιοποίηση τις προηγούµενες 10/ετίες στη χώρα µας, σταθµών ηλεκτρενέργειας 

µε καύσιµο λιγνίτη, αλλά και υδροηλεκτρικών σταθµών, έδωσε τη δυνατότητα, εκτός από 

κάλυψη σε σηµαντικό βαθµό των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια µε εγχώριες πηγές και τα 

τιµολόγια της ηλεκτρική ενέργειας να είναι τα χαµηλότερα της ΕΕ σε οικιακούς καταναλωτές, 

χωρίς η ∆ΕΗ να παρουσιάζει ζηµιές
3
.  

 

Μεγάλη συµβολή θα µπορούσε να έχουν στην επάρκεια της χώρας νέοι υδροηλεκτρικοί 

σταθµοί (ΥΗΣ), µε χαµηλό σχετικά κόστος, µε ισχύ µεγαλύτερη των 1200ΜW (η χώρα θα 

µπορούσε έτσι να καλύπτει το 20% σχεδόν των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια), µε πολλαπλή 

µάλιστα προσφορά εκτός από την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αγροτική 

οικονοµία). Επίσης θα µπορούσαµε να εκµεταλλευτούµε την αιολική ενέργεια σε περιοχές που 

η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµα έχει πολύ µεγαλύτερο κόστος (π.χ. στα νησιά), 

τις γεωθερµικές πηγές και γενικά κάθε εγχώρια πηγή, λαµβάνοντας υπόψη βέβαια και την 

οικονοµική και περιβαλλοντική διάσταση.  

 

Tο φυσικό αέριο θα πρέπει κύρια να χρησιµοποιείται για απευθείας θερµική χρήση. Στις λίγες 

περιπτώσεις που είναι αναγκαία η χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµικής 

ενέργειας, οπότε η ενεργειακή απόδοση της καύσης του φυσικού αερίου µπορεί να φτάσει και 

το 80%
2
 (σύµφωνα µε τη ∆ΕΠΑ το 90%

4
). Συµπαραγωγή θα έπρεπε  να προγραµµατιστεί και 

µε την καύση του λιγνίτη, αφού έτσι η ίδια ποσότητα λιγνίτη θα παρουσίαζε διπλασιασµό της 

ενεργειακή της απόδοσης. Βέβαια κάτι τέτοιο χρειάζεται προγραµµατισµό ανάπτυξης 

βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, που έχουν ανάγκη θερµότητας για την παραγωγή τους, κοντά 

στους σταθµούς ηλεκτρική ενέργειας. Όµως στην «ελεύθερη» οικονοµία τέτοιοι 

προγραµµατισµοί δεν γίνονται, αφού ο κάθε κεφαλαιούχος έχει στόχο την µεγάλη κερδοφορία 

και τη γρήγορη επιστροφή των κεφαλαίων του.. 

Φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή 
Το µεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα αφορά στην 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τις θερµοηλεκτρικές µονάδες µε καύσιµο Φυσικό Αέριο. 

Κατά µέσο όρο από το 1998 έως και το 2012 η κατανάλωση φυσικού αερίου στον τοµέα της 

ηλεκτροπαραγωγής κινούνταν σε ποσοστό 67%
5
, όταν ο αρχικός σχεδιασµός, σύµφωνα µε το 

ΤΕΕ, προέβλεπε κατά το 1/3 χρήση του φυσικού αερίου από τη βιοµηχανία, κατά το 1/3 από 

την οικιακή και επαγγελµατική κατανάλωση και κατά το 1/3 από την ηλεκτροπαραγωγή, µε 

αυξηµένη χρήση στην ηλεκτροπαραγωγή κατά τα πρώτα χρόνια για να στηριχθεί, σύµφωνα µε 

τις εξαγγελίες, το όλο έργο του φυσικού αερίου µέχρι την διείσδυσή του στις άλλες 

καταναλώσεις
6
. Ανεξάρτητα αν κανείς συµφωνούσε έστω και µε αυτές τις ρυθµίσεις, αφού 

όπως αναφέραµε παραπάνω σύµφωνα µε κάποιους επιστήµονες η χρήση του φυσικού αερίου 

θεωρείται, λόγω χαµηλής απόδοσης, ασύµφορη ακόµα και σε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 

«συνδυασµένου κύκλου» και το φυσικό αέριο αντίθετα προτιµάται σαν πρώτη ύλη για τη 

χηµική βιοµηχανία, για οικιακή χρήση – θέρµανση και αλλού όπου εµφανίζει σηµαντικά 

                                                           
3
Μπατιστάτος, 2005, «Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ & ΦΑ ΠΡΟΣ  ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ & ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΛΑΟΥ», ∆ιηµερίδα ΤΕΕ «ΛΙΓΝΙΤΗΣ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», 9 & 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2005,http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_batistatos.pdf 
4
∆ΕΠΑ: http://www.depa.gr/content/article/002002002005/69.html.  

5
∆ΕΣΦΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 – 2023», 

http://www.desfa.gr/files/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A1%CE%98/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE
%A4%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE
%95%CE%A3%CE%A6%CE%91%202014-2023.pdf 
6
Εισήγηση της οργανωτική επιτροπής της ηµερίδας του ΤΕΕ το 2004 µε θέµα: «∆ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην 
αγορά ενέργειας: Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, σφάλεια»,http://library.tee.gr/digital/m2023/m2023_eisorgan.pdf 
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πλεονεκτήµατα, διαπιστώνει πως ούτε αυτές οι εξαγγελίες υλοποιήθηκαν. Ο λόγος σχετίζεται 

µε την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς. Όπως αναφέρει η ∆ΕΠΑ: «Η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο το φυσικό αέριο εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς σε όλη 

την Ευρώπη. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, µε την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, 

η συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού καθώς και οι σταθµοί συνδυασµένου κύκλου 

φυσικού αερίου αποκτούν ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα»
7
και όπως αναφέρει και το ΥΠΕΚΑ: 

«Οι σταθµοί φυσικού αερίου συνδυασµένου κύκλου και οι σταθµοί ΑΠΕ έχουν αρχίσει ήδη να 

υποκαθιστούν µέρος της παραγωγής από λιγνίτη». (ΥΠΕΚΑ, σελ. 6) 

Τα επόµενα έτη αυτή η ,δυσµενής, τάση θα συνεχισθεί καθώς, σύµφωνα µε στοιχεία του 

∆ΕΣΦΑ, αναµένεται η ένταξη νέων µονάδων αλλά και η συνέχιση τροφοδοσίας των 

υφιστάµενων: Elpedison Ενεργειακή Α.Ε., Αλουµίνιον Α.Ε., ΗΡΩΝ Θερµοηλεκτρική, ΗΡΩΝ 

Θερµοηλεκτρική ΙΙ, Elpedison Ενεργειακή Α.Ε. (Θίσβη), ProtergiaA.E., KorinthosPowerA.E., 

∆ΕΗ (Κοµοτηνή, Λαύριο IV, Λαύριο V, Αλιβέρι V). Ενδεικτικά
8
, το 2013, το 21,13% περίπου 

των συνολικών πωλήσεων της ∆ΕΠΑ πραγµατοποιήθηκε προς την ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού Α.Ε., 12,89% προς την Elpedison Ενεργειακή Α.Ε, και 9,50% προς την 

Αλουµίνιον Α.Ε., ενώ σε ποσότητα φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή όπως είπαµε 

κατευθύνονταν ποσοστό ~67%.Οι νέες µονάδες που αναµένεται, σύµφωνα µε στοιχεία του 

∆ΕΣΦΑ, να ενταχθούν στο σύστηµα τα επόµενα έτη είναι: Μονάδα Η/Π στη Μεγαλόπολη, 

ισχύος 850 MW περίπου, µε έναρξη δοκιµαστικής λειτουργίας τον Ιούλιο του 2013. 

Παράλληλα, µε βάση τον τρέχοντα σχεδιασµό προβλέπεται ότι οι θερµικές µονάδες του 

Κερατσινίου (Αγ. Γεώργιος 8 και Άγιος Γεώργιος 9) καθώς και η µονάδα Λαύριο ΙΙΙ να 

αποσυρθούν το 2013
9
. Όλες είναι µονάδες της ∆ΕΗ. Τέλος, να σηµειωθεί πως υπάρχουν και 

άλλοι όµιλοι που έχουν εκδώσει άδειες (π.χ. όµιλος Κοπελούζου µέσω της ENELCO Α.Ε. για 

σταθµό παραγωγής συνδυασµένου κύκλου στην Βιοµηχανική Περιοχή 

Αλεξανδρούπολης,συνολικής ισχύος 450MW). 

Οι κεφαλαιούχοι προτιµούσαν και προτιµούν σταθµούς φυσικού αερίου για τους οποίους η 

αρχική επένδυση είναι πολύ µικρότερη από τους λιγνιτικούς (που λειτουργούν πάνω από 25 

χρόνια) και τους Υδροηλεκτρικούς σταθµούς (που λειτουργούν πάνω από 50 χρόνια), ενώ 

ταυτόχρονα απαίτησαν και απαιτούν εξασφαλισµένη υψηλή τιµή πώλησης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό εξηγεί τη µεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτροπαραγωγής τα 

τελευταία χρόνια, καθώς η συµµετοχή της λιγνιτικής παραγωγής περιορίστηκε από το 78% στο 

48% (σύµφωνα µε το EU pocketbook σε 56%), µε αντίστοιχη άνοδο της παραγωγής από 

φυσικό αέριο, το κόστος της οποίας είναι περίπου διπλάσιο της λιγνιτικής, καθώς και από τις 

ΑΠΕ µε τις γνωστές τιµές
10

.Οι επενδύσεις δεν αποκλείεται σήµερα, που υπάρχουν µεγάλα 

«λιµνάζοντα» κεφάλαια, να κατευθυνθούν και αλλού, εντός και εκτός Ελλάδας, όµως στο 

βαθµό που θα διασφαλίζεται ικανά γρήγορη έντοκη επιστροφή των αρχικών κεφαλαίων, αφού 

αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας των ιδιωτών. Ενδεικτικά να αναφερθούν οι έρευνες 

υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο και την Ελλάδα από τον όµιλο των ΕΛΠΕ
11

 και οι τεράστιες 

επενδύσεις του ναυτιλιακού κεφαλαίου σε ποντοπόρα πλοία για τη µεταφορά LNG. 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στο ΒΗΜΑ το 2001, το αίτηµα πολλών ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών 

διατυπώνονταν ως εξής: «Η ∆ΕΗ παράγει εξαιρετικά φθηνό ρεύµα διότι δεν υπολογίζει σωστά 

                                                           
7
∆ΕΠΑ, http://www.depa.gr/content/article/002002002/66.html 

8
∆ΕΠΑ, «Ετήσιες ΟικονοµικέςΚαταστάσειςγια τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013  
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 
http://www.depa.gr/uploads/files/oikonom_2013/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C
%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE
%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%A5%20%CE%9A%CE
%91%CE%99%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%2031_12_2013.pdf 
9
 ∆ΕΣΦΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 – 2022», 

10
ΚυριακάτικηΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 20 Απριλ. 2014, «Γιατί διαλύεται και πωλείται η ∆ΕΗ», 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=426670 
11
ΕΛΠΕ, Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, http://www.helpe.gr/the-group/what-we-do/research-and-

production-of-hydrocarbons/ 
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το κόστος παραγωγής. Πρέπει συνεπώς να συρρικνωθεί η ηγεµονία της ∆ΕΗ µε οποιονδήποτε 

τρόπο, ειδάλλως επενδύσεις ιδιωτών δεν γίνονται!». Σηµείωναν επίσης τη ρήτρα της ∆ΕΠΑ την 

οποία έσπευσε να εξασφαλίσει η ∆ΕΗ εγκαίρως, ενώ οι ιδιώτες «τρέχουν και δεν φθάνουν» για 

να εξασφαλίσουν φυσικό αέριο. «Ας αγόραζαν και αυτοί τις ποσότητες φυσικού αερίου που 

αγοράζουµε εµείς» απαντούν από τη ∆ΕΗ «και σίγουρα θα εξασφάλιζαν προνοµιακά 

συµβόλαια. Θέλουν όµως προϊόν γρήγορο, ποιοτικό, λίγο και... φθηνό. Ε, όλα αυτά µαζί δεν 

γίνονται!»
12

.  Πράγµατι, µπορεί όλα µαζί να µην γίνονται… 

Ενδεικτικά, το 2006 θεσπίστηκε ο Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ)  ως 

αντιστάθµισµα της «αδυναµίας» (!) των ιδιωτών να ανταγωνιστούν τον φθηνότερο λιγνίτη που 

διαθέτει µόνο η ∆ΕΗ. Ο ΜΑΜΚ επιτρέπει την αποζηµίωση τους σε τιµές υψηλότερες από αυτές 

που διαµορφώνονται στην ηµερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ιασφαλίζει επίσης ότι οι 

µονάδες τους µπορούν να λειτουργούν ανεξαρτήτως της ζήτησης απολαµβάνοντας εγγυηµένη 

αµοιβή ανεξαρτήτως της πορείας της αγοράς και του κόστους καυσίµου καθώς ο µηχανισµός 

καλύπτει τα έξοδα τους +10%
13

. Αυτό σηµαίνει ότι, ανεξάρτητα από τη ζήτηση, οι παραγωγοί 

πωλούν το 50%-60% της ενέργειας που µπορούν να παράγουν µε ένα εύλογο για τους ίδιους 

κέρδος. Ανάλογα θεσπίστηκαν τα Πιστοποιητικά ∆ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α∆Ι). Με το 

µηχανισµό των Α∆Ι κάθε παραγωγός αποζηµιώνεται από τους προµηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας µε ένα πάγιο ποσό το χρόνο για κάθε Μονάδα παραγωγής που κατέχει, ανεξάρτητα 

εάν η Μονάδα αυτή παράγει ή όχι. Το ποσό αυτό είναι σήµερα (2014) 56.000 ευρώ ανά 

εγκατεστηµένο MW, και σε κάποιες περιπτώσεις 90.000 ευρώ. Έτσι για µια Μονάδα Φυσικού 

Αερίου ισχύος 300 MW ο ιδιοκτήτης εισπράττει κάθε χρόνο 17-18 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει 

ότι σε περίπου 10 χρόνια ανακτά το κεφάλαιο που επένδυσε, ακόµη και χωρίς να χρειαστεί να 

παραγάγει ούτε µια κιλοβατώρα. Οι ιδιώτες παραγωγοί επιδοτούνται από τη ∆ΕΗ µε 300-350 

εκατ. ευρώ το χρόνο
14

. 

Ενώ το 2011, µε µία µόνο νοµοθετική ρύθµιση (άρθρο 197, νόµος 4001/2011) προέκυψε ένας 

λογαριασµός µε τη µορφή «καπέλου» στο ειδικό τέλος ΑΠΕ
15

. Η ρύθµιση αφορούσε 

απαιτήσεις για την απορρόφηση του ρεύµατος που δίνουν µονάδες συµπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης, µε καύσιµο φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Το ζήτηµα αυτό έρχεται σε συνέχεια του 

τέλους ΑΠΕ (νυν ΕΤΜΕΑΡ, µε το οποίο δεν θα ασχοληθούµε στο παρόν), για το οποίο πολλά 

είχαν γραφτεί και γράφονται αναφορικά µε την τεράστια επιβάρυνση των καταναλωτών, την 

υπέρογκη επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου για επιχορηγήσεις
16

 και εν τέλει τα κέρδη των 

οµίλων
17

. 

                                                           
12
ΤΟ ΒΗΜΑ, 14-1-2001, «Φρενάρει» σταδιακά η αυξητική τάση στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο 

ανταγωνισµός στην ενέργεια φέρνει αντιµέτωπες ∆ΕΗ – ΡΑΕ. Μόνο δύο ως τρεις µεγάλοι ιδιώτες θα αντέξουν στον 
ανταγωνισµό»,  http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=137511 
13

 ∆ΕΗ Α.Ε. «∆ελτίο Τύπου: Η αλήθεια για το µηχανισµό ανάκτησης µεταβλητού κόστους», 2.5.2013 
http://www.dei.gr/el/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2013/maios-2013/i-alitheia-gia-ton-mixanismo-
anaktisis-metavlitou-kostous 
14

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=426670 
15
Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 31 Ιουλίου 2011, «Μυτιληνόσηµο» στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ», 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=297916:  Από µια τέτοια τιµολογιακή µεταχείριση, που επισφραγίστηκε µε τον 
νόµο που ψηφίστηκε την Πέµπτη -και παρά τους τακτικούς ελιγµούς του υπουργού ΠΕΚΑ, Γ. Παπακωνσταντίνου, µε 
τις νοµοτεχνικές βελτιώσες- η συνολική ετήσια επίπτωση στο ειδικό τέλος ΑΠΕ (δηλαδή των καταναλωτών) θα είναι 
175 εκατ. ευρώ. Και επειδή ο κύκλος ζωής µιας τέτοιας µονάδας είναι 25 χρόνια, ο λογαριασµός θα φτάσει συνολικά τα 
4,3 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των επαγγελµατιών του κλάδου της ενέργειας, που τους έστειλαν στον 
υπουργό και τους δηµοσιοποίησαν στη συνέχεια. 
16
Β.λ. ενδεικτικά την επιστολή ΤΕΕ προς τον υπουργό ΥΠΑΝ το 2007  «Σε αδιέξοδο για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα»: 

Με τα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν, σύµφωνα µε τον κ. Αλαβάνο, έχει διαµορφωθεί ένα «εκρηκτικό πρόβληµα που 
συνίσταται στην υπέρογκη επιβάρυνση του ελληνικού δηµοσίου για επιχορηγήσεις που εκτιµάται ότι θα είναι της τάξης 
του 1,5 δισ. ευρώ.http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/e-
enimerwsi/enimerosi_2007/energy_07_07.pdf  και 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=321980 
17
Κλαδικό Σωµατείο Ενέργειας, ∆ελτίο Τύπου, Μετά και τις τελευταίες «διορθωτικές» παρεµβάσεις, ωφεληµένοι 

βγαίνουν για ακόµη µια φορά οι µεγάλοι όµιλοι όπου µε τις υπέρογκες πριµοδοτήσεις και τις παχυλές επιδοτήσεις 
εξασφάλιζαν ένα σίγουρο εισόδηµα µε µόνο χαµένο κάθε φορά τον εργαζόµενο και τον καταναλωτή. Ενδεικτικό είναι 
ότι η εταιρία ΒΙΟΣΑΡ (του οµίλου Ελλάκτωρ) βρίσκετε ανάµεσα στις 25 πιο κερδοφόρες βιοµηχανικές επιχειρήσεις του 
2011 µε αύξηση κερδών σε ένα έτος 120%! Χαρακτηριστικά και τα παραδείγµατα όπως της KLT και της 
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Τα χρέη προς τη ∆ΕΠΑ των ηλεκτροπαραγωγών και ιδιωτών λέγεται πως έφτασαν το 2013 

περίπου τα 500 εκ ευρώ
18

. Είναι δε το δηµόσιο που θα κάλυπτε τα χρέη των 

ηλεκτροπαραγωγών. Σύµφωνα µε δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕ∆ στις 10 Ιουνίου 2013: «Το 

ΤΑΙΠΕ∆, προκειµένου να πετύχει το µέγιστο δυνατό τίµηµα για την ∆ΕΠΑ, δεσµεύτηκε ότι θα 

καλύψει µέχρι ύψους €180 εκ. τυχόν χρέη ηλεκτροπαραγωγών που θα υπάρχουν προς την 

∆ΕΠΑ µέχρι τις 31.12.2015»
19

.Ενώ, σύµφωνα µε δελτίο τύπου της ∆ΕΠΑ στις 19-12-2012, δεν 

υπάρχουν οφειλές της ∆ΕΗ προς τη ∆ΕΠΑ, συνεπώς το παραπάνω ποσό πιθανότερα αφορά 

χρέη ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών. 

Σε συνέχεια, το 2013 η ΡΑΕ παραπέµψε τη ∆ΕΗ στην επιτροπή ανταγωνισµού. Ανάµεσα σε 

άλλα, βασικό  σηµείο της απόφασης είναι ότι η ∆ΕΗ έχει αποκλειστική και προνοµιακή 

πρόσβαση σε φθηνή ηλεκτροπαραγωγή από εγχώριους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς 

πόρους (στρέβλωση του προφανούς ώστε να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντα των ιδιωτών) 

που την καθιστά δυνητικά το µοναδικό ανταγωνιστικό προµηθευτή στην Ελλάδα για την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικώς σε βιοµηχανίες µε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πελατών 

Μέσης Τάσης
20

. Το 2014 προχωρά η σύσταση και η πρόβλεψη πώλησης της «Μικρής ∆ΕΗ». 

Το νοµοσχέδιο προβλέπει έναν επιπλέον τεµαχισµό της «παλιάς ∆ΕΗ» µε την απόσπαση από 

αυτήν του 30% του παραγωγικού της δυναµικού (και 30% των πελατών), το οποίο θα 

αποτελέσει ανεξάρτητη εταιρεία και στη συνέχεια θα πωληθεί σε ιδιωτικά κεφάλαια µέσω 

διεθνούς διαγωνισµού
21

. 

Στον αντίποδα, τα λαϊκά νοικοκυριά καλούνται τα τελευταία τρία χρόνια να πληρώσουν 80% 

παραπάνω την τιµή της kwh, χωρίς να προστεθούν οι προσαυξήσεις µέσω των επιπλέον 

φόρων, ενώ από την 1/7/2014 ανακοινώθηκαν και νέες αυξήσεις
22

. Περίπου 350.000 

νοικοκυριά έχουν ήδη κοµµένο ρεύµα
23

.   

Για το µέλλον, σύµφωνα µε την έκθεση του ΥΠΕΚΑ
24

 (σελ. 29),αναµένεται πως το κόστος 

ηλεκτροπαραγωγής θα ακολουθήσει στην Ελλάδα την αναµενόµενη ανοδική τάση που θα 

παρατηρηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει παρουσιαστεί και τεκµηριωθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανοδική αυτή πορεία του κόστους ηλεκτροπαραγωγής αναµένεται, 

σύµφωνα µε την έκθεση του ΥΠΕΚΑ, να συνεχισθεί µέχρι το 2030! σύµφωνα µε όλα τα 

σενάρια, τα συµβατά µε την πολιτική της ΕΕ. Και να κλείσουµε µε µία πιο συγκεκριµένη 

αναφορά σε όσα διαπιστώνει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014 πάνω 

                                                                                                                                                                        
PositiveEnergy, όπου µετά από µεγάλα έργα πέταξε στο δρόµο πολλούς από τους 
εργαζόµενους.http://kladikoenergeias.wordpress.com/ 
18
ΒΗΜΑ, 28-03-2013, «∆ΕΠΑ: Περί τα 500 εκατ. ευρώ οι οφειλές ηλεκτροπαραγωγών και βιοµηχανιών. Η κατάσταση 
επιβαρύνεται και από τα χρέη της ΛΑΓΗΕ και Α∆ΜΗΕ προς τους ιδιώτες», 
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=504790 
19
ΤΑΙΠΕ∆, 10 Ιουν. 2013, «∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η πραγµατικότητα για την µη συµµετοχή της GAZPROM στον 

διαγωνισµό για την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΠΑ», http://www.hradf.com/sites/default/files/attachments/20130610-press-
release-hradf-el3.pdf 
20

EnergyPress, 06-02-2014, «Αντώνης Κοντολέων: Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σκοτώνει τη βιοµηχανία 
(ΕΒΙΚΕΝ)»http://www.energypress.gr/news/timologia/Antwnhs-Kontolewn:-To-ypshlo-kostos-hlektrikhs-energeias-
skotwnei-th-biomhhania 
21
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 02.04.2014, «Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόµου για τη σύσταση της «µικρής ∆ΕΗ»: Από το 

σύνολο της προς παραχώρηση ισχύος, 1.380 MW είναι λιγνιτικά και προέρχονται από τις δύο µονάδες Αµυνταίου (600 
MW), τη µονάδα Μελίτη 1 (330 MW) και την άδεια παραγωγής Μελίτη 2 (450 MW), τα 903 MW είναι υδροηλεκτρικά και 
προέρχονται από το συγκρότηµα του Νέστου, τον υδροηλεκτρικό σταθµό Πουρνάρι 1 και 2 και της µικρής ισχύος 
υδροηλεκτρικές µονάδες Αγρας και Εδεσσαίος, ενώ τα 485 MW προέρχονται από τη µονάδα φυσικού αερίου της 
Κοµοτηνής. Σε ό,τι αφορά τα ορυχεία στη νέα εταιρεία περνάνε αυτά του Αµυνταίου  συµπεριλαµβανοµένου και της 
Λακκιάς, Κλειδίου και Κοµνηνών, των Λόφων Μελίτης και της 
Βεύης.http://www.kathimerini.gr/760827/article/oikonomia/epixeirhseis/katate8hke-sth-voylh-to-sxedio-nomoy-gia-th-
systash-ths-mikrhs-deh 
22

 902.gr, 21-7-2014, «∆ΕΗ: Νέες αυξήσεις στη χαµηλή οικιακή κατανάλωση», 
http://www.902.gr/eidisi/oikonomia/48024/dei-nees-ayxiseis-sti-hamili-oikiaki-katanalosi 
23

 Με κοµµένο ρεύµα 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα,  

http://www.express.gr/news/finance/734205oz_20131112734205.php 
24
ΥΠΕΚΑ: «ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ», Μάρτιος 2012, Οδικός Χάρτης για το 2050», 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Xm5Lg9NOeKg%3D&tabid=367&, σελ. 29 
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στο θέµα «Τιµές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» 
25

: «Ωστόσο, η µείωση των τιµών 

χονδρικής πώλησης (εννοείται της χονδρικής τιµής της ηλεκτρενέργειας, θέµα που θα 

εξηγήσουµε µόνο για τις τιµές χονδρικής του φ.α. και τις απαλλαγές) δεν οδήγησε σε 

περιορισµό των τιµών λιανικής πώλησης της ενέργειας, αν και πρόκειται για το τµήµα του 

λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας για το οποίο οι προµηθευτές ενέργειας θα πρέπει να είναι 

σε θέση να ανταγωνίζονται µεταξύ τους. «Το αποτέλεσµα δείχνει ενδεχοµένως ότι ο 

ανταγωνισµός ως προς τις τιµές σε ορισµένες αγορές λιανικής πώλησης είναι περιορισµένος 

και δίνει στους προµηθευτές τη δυνατότητα να αποφύγουν τη µετακύλιση των µειώσεων των 

τιµών χονδρικής στις τιµές λιανικής πώλησης». ∆ηλαδή, µετά την πορεία των 

απελευθερώσεων, που ακριβώς αυτή έχει εκτινάξει τις τιµές λιανικής στα ύψη (π.χ. αγορά της 

ενέργειας που παραγάγουν οι ιδιώτες µε εγγυηµένες τιµές που οδηγούν σε δυσβάσταχτους 

φόρους την µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία) οδηγώντας σε αλλαγές και στο µείγµα της 

ηλεκτροπαραγωγής χωρίς να υπάρχει δικαιολόγηση ούτε από το κόστος παραγωγής, αλλά 

ούτε και να στηρίζεται σε περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα (σπατάλη του συµβατικού φυσικού 

αερίου που είναι ένας µη ανανεώσιµος φυσικός πόρος, που µάλιστα στην Ελλάδα τον 

εισάγουµε ενώ παράλληλα απαξιώνεται ο λιγνίτης), διαπιστώνεται πως το πρόβληµα είναι 

τα….ολιγοπώλια (της λιανικής) – ότι η αγορά δεν έχει ανοίξει αρκετά. Το άνοιγµα στην 

περίπτωση της ∆ΕΗ τι έφερε; Υπέρογκη αύξηση λογαριασµών και κόστους στην κατασκευή 

των δικτύων, καθώς και υπεξαιρέσεις (Εnerga, Ηellaspower).  

Αναφορικά µε την επιβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Φυσικό Αέριο που 

χρησιµοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή, η στάση της ΡΑΕ µας δείχνει, πως µε όλους τους 

τρόπους θεωρεί δεδοµένο πως αυτός που πληρώνει είναι ο τελικός καταναλωτής:  «Συνεπώς, 

η ΡΑΕ θεωρεί ότι η επιβολή ΕΦΚ µόνο στο Φ.Α. για ηλεκτροπαραγωγή εισάγει στρεβλώσεις 

στο σύνολο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και θα επιφέρει στον τελικό καταναλωτή 

δυσµενείς επιπτώσεις πολλαπλάσιες συγκριτικά µε το εφαρµοζόµενο µέτρο, δηλ. το κόστος 

στον τελικό καταναλωτή είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τα έσοδα που αναµένονται από την 

επιβολή του φόρου.»
26

. Τα ίδια ισχύουν και µε τις επιπτώσεις του φόρου κατανάλωσης 

φυσικού αερίου στη λιανική εµπορία που επιβλήθηκε από την 1η Σεπτεµβρίου 2011
27

. 

Ενεργοβόρες βιοµηχανίες 
Παράλληλα µε τις παχυλές επιδοτήσεις των ιδιωτών στον τοµέα παραγωγής ενέργειας, οι τιµές 

των οικιακών τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνουν για τα οικιακά τιµολόγια περισσότερο 

από ότι για τα βιοµηχανικά
28

 και η σταθερή απαίτηση των βιοµηχάνων για χαµηλές τιµές 

(µείωση ενεργειακού κόστους) ικανοποιείται αφού οι τιµές για τις βιοµηχανίες µειώνονται και θα 

µειωθούν και άλλο
29

, 
30

, 
31

. 

                                                           
25

COM(2014) 21 final 
26

«ΡΑΕ: Αυξήσεις στα τιµολόγια µετά τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο»,  
http://www.skai.gr/news/greece/article/179611/rae-auxiseis-sta-timologia-meta-ton-efk-sto-fusiko-aerio-
/#ixzz39ViS0wcp  
27

http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=34&la=1&artid=89 
28

energypress.gr,  30-6-2014, Ιδιωτικοποίηση σηµαίνει ακριβότερο ρεύµα»,    
http://www.energypress.gr/news/Idiwtikopoihsh-shmainei-akribotero-reyma: Τα τελευταία τρία χρόνια επιδοτήθηκαν οι 
ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί από Φ.Α. µε 1,2 δισ. (!) µέσω του ΜΑΜΚ (Μηχανισµός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους ) 
και των Α∆Ι (Αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος) για να είναι σε αναµονή λειτουργίας!!! 
29

energypress.gr, 25-7-2014, «Ενισχύσεις 140 εκατ. ευρώ ως το 2020 µέσω αντιστάθµισης στις βιοµηχανίες»:  
Με τροπολογία που κατέθεσε το µεσηµέρι της Παρασκευής στο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο 
Αθήνας-Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ενεργοβόρες βιοµηχανίες θα εισπράξουν µέχρι το 2020 κρατικές 
επιδοτήσεις συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ. Γίνεται πράξη έτσι ένα χρόνιο αίτηµα των εγχώριων βιοµηχανιών που 
πιέζουν για µείωση του ενεργειακού τους κόστους, επισηµαίνοντας ότι διαφορετικά τα λουκέτα στα ενεργοβόρα 
εργοστάσια και οι απολύσειςθα είναι αναπόφευκτες. 
30

902.gr, 19-9-2013«ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μειώνει 18% την τιµή ηλεκτρικού 
ρεύµατος στις βιοµηχανίες η συγκυβέρνηση», http://www.902.gr/eidisi/politiki/27073/meionei-18-tin-timi-ilektrikoy-
reymatos-stis-viomihanies-i-sygkyvernisi 
31
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 6-3-2014,«Η Κοµισιόν απειλεί µε µπλόκο τη µείωση τιµής ρεύµατος της ∆ΕΗ προς τη βιοµηχανία»,  
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Πηγή: 2011 - Energy markets in the EU
32

 

Η ανάγνωση του παραπάνω διαγράµµατος πιστεύουµε πως γίνεται σηµαντική αν λάβουµε 

υπόψη τα παρακάτω σηµεία:  

• Τα τιµολόγια του εγχώριου βιοµηχανικού ρεύµατος δε βρίσκονται σε σηµαντική απόκλιση 

από τα αντίστοιχα του µέσου όρου της ΕΕ. Οι τιµές στην Ελλάδα για τους βιοµηχανικούς 

καταναλωτές παραµένουν χαµηλότερες σε σχέση µε το µέσο όρο τιµών των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των «28» και ακόµη περισσότερο έναντι του µέσου όρου τιµών των 

χωρών της Ευρωζώνης των «17», µε βάση τα στοιχεία της Eurostat  για το πρώτο εξάµηνο 

2013
33

. Μπορούµε από το παρελθόν να θυµηθούµε την εξαιρετικά χαµηλή τιµή της kwh 

της παλιάς ∆ΕΗ για την ΠΕΣΙΝΕ, αλλά και την κάτω του κόστους πώλησης της στους 

πελάτες 150KV και άλλες πρακτικές που ούτε και σήµερα αποκλείονται από την Ε.Ε.. 

• Το µεγαλύτερο µέρος της βιοµηχανίας είναι ιδιωτική – δεν είναι ούτε δηµόσια, ούτε 

αποτελεί λαϊκή περιουσία. Είναι ενδεικτικό το παράδειγµα µε τις χαλυβουργίες (π.χ. 

Αλουµίνιον της Ελλάδος, Χαλυβουργική (συµφερόντων Αγγελόπουλου), Χαλυβουργία 

Ελλάδας (οµίλου Μάνεση
34

)): Είχαµε µείωση της παραγωγής στον κλάδο των κατασκευών, 

γιατί έργα που αφορούν κοινωνικές ανάγκες (π.χ. αντισεισµική θωράκιση, αντιπληµµυρική 

προστασία) ∆ΕΝ αποτελούν σηµερινή προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντικά 

και απολύτως αναγκαία είναι αυτά τα έργα. Επίσης ο κλάδος των ναυπηγείων, και 

γενικότερα των µεταφορικών µέσων, βρίσκεται σε πορεία συρρίκνωσης πριν από την 

εκδήλωση της κρίσης, παρά τις µεγάλες κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν για 

                                                                                                                                                                        
http://www.kathimerini.gr/756731/article/oikonomia/epixeirhseis/h-komision-apeilei-me-mploko-th-meiwsh-timhs-
reymatos-ths-deh-pros-th-viomhxania: 
Τα µέτρα για τη µείωση του κόστους ρεύµατος αποτιµήθηκαν από τη βιοµηχανία ως θετικά και ήδη η Σιδενόρ 
ανακοίνωσε χθες ότι προχωράει σε νέα επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, 
η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα µελετηθεί πιθανή αύξηση των βαρδιών για τη λειτουργία του εργοστασίου της 
Θεσσαλονίκης και τα Σαββατοκύριακα. […] Ως ένδειξη για τη βούληση της πολιτείας να αντιµετωπίσει ουσιαστικά και 
συνολικά το µείζον πρόβληµα του υψηλού κόστους ενέργειας στη χώρα, βλέπει τα µέτρα που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα (µείωση της τιµής φυσικού αερίου και τιµολογίων ∆ΕΗ υψηλής τάσης) η ΕΒΙΚΕΝ.  
32

http://ec.europa.eu/energy/observatory/annual_reports/annual_reports_en.htm 
33

 Energypress.gr, 27-01-2014, «Έντονες οι αποκλείσεις τιµών του βιοµηχανικού ρεύµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,  
http://www.energypress.gr/news/timologia/Entones-oi-apokliseis-timwn-toy-biomhhanikoy-reymatos-sthn-Eyrwpaikh-
Enwsh 
34

 Γνωστή από την ηρωική 9µηνη απεργία στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου. Στη Χαλυβουργία είναι που 
επιχειρήθηκε πρώτα να περάσουν τα µέτρα µείωσης µισθών, το µειωµένο ωράριο, η απελευθέρωση των απολύσεων 
κ.α.. 
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ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Έτσι δεν στηρίζεται, αφενός, η διαφοροποίηση των 

παραγόµενων εµπορευµάτων (π.χ. παραγωγή λαµαρίνας και όχι µόνο µπετόβεργας για τα 

οικοδοµικά - κατασκευές) και αφ' ετέρου η παραγωγή φθηνής εγχώριας πρώτης ύλης 

(σκραπ) για τις χαλυβουργικές µονάδες, από τα διαλυτήρια των πλοίων
35

.  

• Οι βιοµηχανίες µετακυλύουν τα κόστη παραγωγής, υποθέτουµε και το κόστος της 

ενέργειας, σε µία µάλιστα περίοδο που ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους οµίλους είχε 

ενταθεί και είχαν επικράτησαν λίγοι, που µπορούσαν να ελέγχουν τις τιµές. Οι λόγοι  δεν 

σχετίζονται µόνο (ίσως ούτε κύρια) µε το θέµα της τιµής ενέργειας, όπως επιδιώκεται να 

παρουσιαστεί και αυτό µπορούµε να το συµπεράνουµε από τις πολυάριθµές καταγγελίες 

για την ύπαρξη ολιγοπωλίου. Μέσα στην κρίση (από το 2008) οι τιµές των δοµικών υλικών 

ήταν σε µόνιµη άνοδο ενώ ο κλάδος της οικοδοµής και των κατασκευών µειώνονταν 

κατακόρυφα (β.λ. ενδεικτικά τα πολυάριθµα δελτία τύπου του ΤΕΕ
36

). Μπορούµε επίσης 

να θυµίσουµε ότι οι έρευνες των καταγγελιών για καρτέλ στα δοµικά υλικά δεν 

προχώρησαν……το θέµα θεωρήθηκε σύνθετο (σύνθετη γραµµή παραγωγής) 

• Κάποια από τα παραπάνω πιστεύουµε πως επιβεβαιώνονται, εµµέσως, από την 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον 1/2014: «Τιµές και κόστος ενέργειας στην 

Ευρώπη», αν και θα ήταν σκόπιµο να βρεθούν πιο σχετικές πηγές πληροφόρησης: Τα 

επίπεδα παραγωγής ακολουθούν πτωτική τάση από το 2008. Ωστόσο, στο στάδιο αυτό 

δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί αυτό µόνο στις τιµές της ενέργειας. Ο κλάδος της 

µεταποίησης στην ΕΕ βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε διαδικασία αναδιάρθρωσης µε στόχο 

τη µείωση της ενεργειακής έντασης και την υψηλότερη προστιθέµενη αξία της παραγωγής 

και το γεγονός αυτό έχει µετριάσει την αύξηση των τιµών ενέργειας. Επιπλέον, πολλοί 

άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. το κόστος της εργασίας και η ελκυστικότητα των αγορών 

εκτός ΕΕ, έχουν συµβάλει στο να κατευθύνονται οι επενδύσεις στις αγορές αυτές. Στην 

παγκόσµια αγορά στράφηκαν ακόµη και για επενδύσεις σε τοπικές βιοµηχανίες, όπως 

εκείνες που παράγουν οπτόπλινθους και κεραµίδια στέγης. Οι ενεργοβόρες βιοµηχανίες 

υπόκεινται, λέει η ανακοίνωση, επίσης στον διεθνή ανταγωνισµό και πρέπει να 

αποφασίσουν αν θα επενδύσουν στην Ευρώπη ή σε χώρες του εξωτερικού µε 

περισσότερα υποσχόµενο δυναµικό αγοράς. (σελ. 17) 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να δούµε το σύνολο της πολιτικής που στέκει απέναντι στην 

ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών µας σε κοινωνικά αγαθά κάθε είδους και να 

αποφευχθούν οι αναβολές π.χ. ας µειωθεί κι άλλο το ρεύµα για τους βιοµηχάνους, ας δοθούν 

κι άλλες φοροαπαλλαγές, ας µειωθούν οι µισθοί, ας περάσει η εκ περιτροπής εργασία, οι 

ελαστικές µορφές απασχόλησης και άλλα στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας. 

Ανάλογη στάση αποτελεί σοβαρή οπισθοχώρηση, µε σωρευτικές επιπτώσεις στο παρόν και το 

µέλλον κάθε εργαζόµενου. 

Προµήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα 
Οι µακροχρόνιες συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ Α.Ε. αφορούν προµήθεια 

από: 

• Τη Ρωσία (Gazprom), µέσω αγωγών µεταφοράς αερίου µε σηµείο παραλαβής τα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Προµαχώνας). Η εισαγωγή του άρχισε τον Σεπτέµβριο του 

                                                           
35

http://www.rizospastis.gr/wwwengine/page.do?publDate=1/3/2014&id=15027&pageNo=7&direction=1 
36
∆ελτία Τύπου ΤΕΕ: «Οι αυξήσεις στα δοµικά υλικά «γονατίζουν» την οικοδοµή. Ως 70% η αύξηση της τιµής του 

χάλυβα οπλισµού από τις αρχές του χρόνου» ηµεροµηνίας 13 Ιουνίου 2008, «Νέα αύξηση στις τιµές του Σιδήρου! Τι 
κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισµού;» ηµεροµηνίας 28 Ιανουαρίου 2011, «Η οικοδοµική δραστηριότητα µειώνεται το 
κόστος των υλικών κατασκευής αυξάνεται υπέρµετρα» ηµεροµηνίας 18 Μαρτίου 2011, «Κύριε ∆ασκαλόπουλε, 
συµφωνείτε να γίνει δηµοψήφισµα για πλαφόν στις τιµές των δοµικών υλικών; Νέα αύξηση στις τιµές των δοµικών 
υλικών για κατοικίες παρά την κατάρρευση της οικοδοµικής δραστηριότητας» ηµεροµηνίας 1η Ιουνίου 2011, «Και νέα 
αύξηση στο κόστος κατασκευής κατοικιών λόγω υλικών µε το κόστος εργασίας µηχανικών και άλλων εργαζοµένων να 
εκµηδενίζεται και την οικοδοµική δραστηριότητα σε πλήρη κατάρρευση» ηµεροµηνίας 22 Ιουλίου 2011. 
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1996. Το συµβόλαιο της ∆ΕΠΑ µε τη Gazprom εξασφαλίζει µέχρι 2.8 δισεκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα (Nm3) αερίου ετησίως, τουλάχιστον έως το 2016
37

. 

• Την Αλγερία (Sonatrach), σε υγροποιηµένη µορφή (LNG), µε ειδικό δεξαµενόπλοιο 

στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της νήσου Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων. 

Η εισαγωγή του άρχισε  το 2000. Το συµβόλαιο µε τη Sonatrach εξασφαλίζει 

τουλάχιστον µέχρι 0.7 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα ανά έτος έως το 202122.Να 

σηµειωθεί πως το υγροποιηµένο αέριο είναι ακριβότερο. 

• Την Τουρκία (τουρκική Botas), από όπου προµηθεύεται αέριο προελεύσεως 

Αζερµπαϊτζάν. Ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος λειτουργεί από το 2007 

και µεταφέρει Κασπιακό/Αζέρικο αέριο µέσω Τουρκίας, στην Ελλάδα. Το συµβόλαιο µε 

την τουρκική BOTAS αφορά την προµήθεια µέχρι 0.7 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα 

αερίου ετησίως έως το 2021
22

.  

• Τον Σεπτέµβριο του 2013 υπογράφεται συµφωνία µε την κρατική αζερική εταιρεία 

SOCAR και την Κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ, για την προµήθεια αερίου που θα 

προκύψει από την ανάπτυξη και εκµετάλλευση του κοιτάσµατος του ΣαχΝτενίζ 2 στο 

Αζερµπαιτζάν. Η συµφωνία είναι 25ετούς διάρκειας ενώ οι πρώτες ποσότητες αερίου 

αναµένονται να παραδοθούν το 2019
38

, 
39

. 

Οι µακροχρόνιες συµβάσεις, όπως αυτή µε την Gazprom, έχουν ρήτρα take or pay, που 

προβλέπει ότι η ∆ΕΠΑ θα πρέπει να αποπληρώνει συγκεκριµένες ποσότητες αερίου 

ανεξάρτητα από το αν τις καταναλώνει, για το λόγο αυτό όπως και της µεταφοράς µέσω 

αγωγών αυτά τα συµβόλαια είναι πιο συµφέροντα. 

Με µία διακύµανση για το 2009 και 2010 η προµήθεια φυσικού αερίου αυξάνει σταθερά 

(σχετικά µε τη µείωση για το 2009 β.λ. παρουσίαση ∆ΕΣΦΑ
40

),όµως µε το ποσοστό του 

ρωσικού αερίου να µειώνεται. Το µερίδιο αυτό, µειώνεται και σε απόλυτα µεγέθη (µε κάποιες 

διακυµάνσεις) από το 2007, π.χ. τα µεγέθη για το 2012 είναι συγκρίσιµα µε αυτά του 2005  

(Ιστορικά δεδοµένα για την παροχή Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά (∆ΕΣΦΑ
30

).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι: 

• Το 2001 σε αίτηµα της ∆ΕΠΑ για επιπλέον ποσότητα φυσικού αερίου η Gazprom 

παρέπεµψε στον συνέταιρο της στην Ελλάδα
41

. Ας σηµειωθεί ότι η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

GAS (όµιλος Κοπελούζου) έχει εξασφαλίσει από την GAZPROM σηµαντικές 

ποσότητες φυσικού αερίου επιπλέον αυτών που έχει συµβολαιοποιήσει η ∆ηµόσια 

Επιχείρηση Αερίου της Ελλάδος (∆ΕΠΑ).
42

. 

                                                           
37

http://www.depa.gr/content/article/002003006/160.html 
38

http://www.depa.gr/content/article/002001008/64.html 
39
∆ΕΠΑ Α.Ε., «Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013  

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» 
40
Αίτια της µείωσης κατανάλωσης κατανάλωσηςφ.α. το 2009 (σύµφωνα µε τον ∆ΕΣΦΑ):  

• Αυξηµένη χρήση πετρελαίου λόγω  µειωµένωντιµών (το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο από το 
πετρέλαιο στις αρχές του 2009 λόγω της καθυστερηµένηςπροσαρµογής της τιµής του φυσικού αερίου 
οι τιµές του φ.α. εξαρτώνται από τη  µέσητιµή των τιµών πετρελαίου του προηγούµενου 6µήνου) 

• Πτώση της κατανάλωσης του βιοµηχανικούρεύµατος λόγω οικονοµικής κρίσης 
• Αυξηµένη χρήση λιγνίτη και υδροηλεκτρικών από ∆ΕΗ 
• Ιαν Μάρ. εκτός η AdG και Ιαν . - Απρ. εκτός η ΕΝ.ΘΕΣ. 
• Ήπια καιρικά φαινόµενα , ζεστός χειµώνας και δροσερό καλοκαίρι 

http://library.tee.gr/digital/m2411/m2411_maroulis.pdf 
41

«Πάρτε από τον Κοπελούζο!», Ριζοσπάστης, 19-12-2001,  
http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=1079138&publDate=19/12/2001:Στην «Προµηθέας Γκαζ» και τον συνεταίρο 
τους Κοπελούζο, παραπέµπουν οι Ρώσοι τη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆ΕΠΑ), που ζητεί επιπλέον ποσότητες 
φυσικού αερίου. Στο πρόσφατο αίτηµα της ∆ΕΠΑ για την αύξηση των δυνατοτήτων προµήθειας φυσικού αερίου κατά 1 
δισεκατοµµύριο κυβικά µέτρα, οι Ρώσοι, αξιοποιώντας τις ετεροβαρείς για τα συµφέροντα του ελληνικού δηµόσιου 
συµφωνίες, που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, προτείνουν στη ∆ΕΠΑ να αγοράζει φυσικό αέριο 
από τον Κοπελούζο! 
42

 http://www.copelouzos.gr/naturalGas/ 
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• Τον Απρίλιο του 2008, η Botas υπέβαλε αίτηµα για την αναθεώρηση της 

τιµήςπροµήθειας φυσικού αερίου, στη βάσει αντίστοιχου αιτήµατος των πρωτογενών 

προµηθευτών αερίου. Επίσης, έθεσε και θέµα αναδροµικής αναθεώρησης της 

λεγόµενης παραµέτρου «Κ» για τη διαµόρφωση της τελικής τιµής πώλησης του αερίου 

στη ∆ΕΠΑ. Το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η αναθεώρηση του Κ ισχύει όχι από τον 

Απρίλιο του 2008 αλλά από τις 15 Σεπτεµβρίου 2009. Το ∆ικαστήριο επίσης 

αποφάσισε ότι προκειµένου οι εκάστοτε αναθεωρήσεις να είναι δίκαιες και εύλογες θα 

πρέπει να βασίζονται τόσο στις αλλαγές της αζέρικηςτιµής αερίου (Pc) όσο και στις 

αλλαγές σε θεµελιώδεις παραµέτρους της αγοράς, ειδικότερα σε αλλαγές στις τιµές του 

φυσικού αερίου στις Ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. 

Η έκδοση τελικής απόφασης µε συγκεκριµένες τιµές για την παράµετρο Κ αναµένεται 

εντός του 2014
43

.   

• Το 2012 η Botas είχε παρακρατήσει αζέρικο αέριο που προοριζόταν µέσω του 

τουρκικού δικτύου για την ελληνική αγορά
44

. Για τις απαιτήσεις της ∆ΕΠΑ αναφορικά 

µε τις ελλειµµατικές παραδόσεις αερίου αναµένεται η απόφαση του διαιτητικού 

δικαστηρίου.  

Η ∆ΕΠΑ προµηθεύεται και ποσότητες υγροποιηµένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από 

την παγκόσµια ευκαιριακή (spot) αγορά
45

. Τέλος, από το 2010 έχουν ενεργοποιηθεί νέοι 

χρήστες που χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας του ∆ΕΣΦΑ για την 

αεριοποίηση ποσοτήτων υγροποιηµένου φυσικού αερίου για την τροφοδότηση πελατών τους.
. 

Το πρώτο ιδιωτικό φορτίο (Μυτιληναίου ή  ΜότορΟϊλ, συµφερόντων Βαρδινογιάννη. Οι δύο 

είναι εξάλλου συνδεδεµένοι) νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερµατικό σταθµό της 

Ρεβυθούσας τον Μάιο του 2010, 
46

, 
47

, 
48

, 
49

. 

Οι άδειες που έχουν ζητηθεί για την προµήθεια φυσικού αερίου είναι δηµοσιευµένες από τη 

ΡΑΕ
50

  όπως και το µητρώο αδειών που έχει εκδοθεί
51

 (29/08/2014) 

                                                           
43
∆ΕΠΑ,«ΕτήσιεςΟικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», σελ 66. 
44
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17.12.2013, «Παραµένει σε κατάσταση συναγερµού το σύστηµα φυσικού αερίου της Ελλάδας» 

http://www.kathimerini.gr/506430/article/oikonomia/epixeirhseis/paramenei-se-katastash-synagermoy-to-systhma-
fysikoy-aerioy-ths-elladas 
45

http://www.depa.gr/content/article/002003006001/186.html 
46
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, 1-2-2010, «Παρέµβαση Εισαγγελέα… για την «µάχη της Ρεβυθούσας»», 

http://www.topontiki.gr/article/3148/ 
47

«Σύγκρουση Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας-∆ΕΣΦΑ για το LNG σε Ρεβυθούσα», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13-01-2010, 
http://www.kathimerini.gr/381741/article/oikonomia/epixeirhseis/sygkroysh-ry8mistikhs-arxhs-energeias-desfa-gia-to-
lng-se-revy8oysa 
48
∆ΕΣΦΑ: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ)  

Οι προοπτικές του ∆ΕΣΦΑ στο νέο περιβάλλον της αγοράς φυσικού αερίου», Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
Αθήνα 8 Φεβρ. 2013, 
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ec
on.aueb.gr%2FGraduatePrograms%2FHmerida-
Paparsenos.ppt&ei=aH3XU53EMIal0QWhkIBo&usg=AFQjCNG3Em9uxUDPBiXlmkRTR1n9V8I0dg&bvm=bv.7177875
8,d.d2k&cad=rja 
49
ΑΥΓΗ, 21-5-2014, «Ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου µε τη νέα αναβάθµιση της Ρεβυθούσας», 

http://www.avgi.gr/article/2698649/desfa-enisxusi-tis-agoras-fusikou-aeriou-me-ti-nea-anabathmisi-tis-rebuthousas: 
Ήδη ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών της κατασκευής της τρίτης δεξαµενής στον σταθµό υγροποιηµένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα, µε την προσθήκη της οποίας ο αποθηκευτικός χώρος του σταθµού θα αυξηθεί 
κατά 73% και θα είναι εφικτή η δυνατότητα εισαγωγής από περισσότερους χρήστες του συστήµατος, ενώ θα αυξηθεί ο 
χρόνος προσωρινής αποθήκευσης ΥΦΑ πέραν των 18 ηµερών που ισχύει έως σήµερα 
50

 ΡΑΕ, 
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/natural_gas/doc2;jsessionid=676bf32264ee755223dd216187f4b75d178c147d3
eb01f64647d4e024100ec1a.e38OchqPa34Na40LaN4SahyLax0Re6fznA5Pp7ftolbGmkTy  
51

 ΡΑΕ, 
http://www.rae.gr/site/file/system/docs/natural_gas/02112012;jsessionid=e78b65d9e22ea74da906d3c1cc675209b254
67046ad7b35b48793fad7f0c96e8.e38OchqPa34Na40LaN4SahyLax0Re6fznA5Pp7ftolbGmkTy   
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Έργα µεταφοράς εντός και εκτός Ελλάδας 
Η πολιτική ανάπτυξης της σηµερινής υποδοµής φυσικού αερίου έχει, σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, 

τρεις πτυχές (ΥΠΕΚΑ
52

, σελ. 6-7):  

• Παροχή φυσικού αερίου στα µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αττική, το κέντρο 

της οικονοµικής παραγωγής (που περιελάµβανε και δύο ενεργειακά κέντρα 

ηλεκτροπαραγωγής) και οικιστικής ανάπτυξης.  

• Ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας και διαφοροποίηση πηγών: Κατασκευή του 

κεντρικού (κάθετου) αγωγού της Ρεβυθούσας και του άξονα προς Κήπους  

• Κατασκευή άλλων δικτύων Υψηλής Πίεσης που απέχουν σηµαντικά από το 

υφιστάµενο ΕΣΦΑ, εφόσον  συνδέονται µε την τροφοδοσία µονάδων 

Ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο Φυσικό Αέριο, καθώς η κατανάλωσή τους διασφαλίζει 

– έως έναν βαθµό – την οικονοµική εφικτότητα των έργων. Παράλληλα, προβλέπεται η 

τροφοδότηση όλων των αστικών και βιοµηχανικών περιοχών της ηπειρωτικής 

Ελλάδας κατά µήκος της όδευσης του κεντρικού αγωγού και των κλάδων του. 

 

Πηγή: ΔΕΣΦΑ 

Ο ∆ΕΣΦΑ έχει σχεδιάσει συµµετοχή σε έργα υποδοµών και για τη µεταφορά φυσικού αερίου 

στην Ευρώπη
53

. 

• ΈργοSouth Stream. Λειτουργία της κοινής εταιρείας  ∆ΕΣΦΑ - Gazprom,  South 

Stream Hellas Α.Ε., από τον Ιούνιο του 2010. Η µελέτη σκοπιµότητας και η 

προκαταρκτική περιβαλλοντική εξέταση έχουν ολοκληρωθεί για το τµήµα στην Ελλάδα. 

Η GAZPROM δίνει χρονική προτεραιότητα για την κατασκευή της βόρειας διαδροµής. 

Η κατασκευή της νότιας διαδροµής θα αποφασιστεί αργότερα. Όµως αν δούµε τις 

εξελίξεις στη Βουλγαρία (ακυρώθηκε µε πίεση της Ε.Ε.)  µπορούµε να εκτιµήσουµε 

πως το έργο δεν θα υλοποιηθεί. 

• Ανάπτυξη της υποδοµής του ΕΣΦΑ στη Βόρεια Ελλάδα σχετικά µε τη µεταφορά 

του φυσικού αέριου της Κασπίας στην Ευρώπη. Η µελέτη Βασικού Σχεδιασµού του 

αγωγού Κοµοτηνή - Θεσπρωτία έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του έργου ITGI (Μαρ. 

                                                           
52
ΥΠΕΚΑ, Μάρτιος 2012, «ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ. Οδικός χάρτης για το 2050», σελ. 6-7 

53
∆ΕΣΦΑ (παρουσίαση) http://library.tee.gr/digital/m2411/m2411_maroulis.pdf 
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2012). Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Εξέταση έχει εγκριθεί από το 

αρµόδιο υπουργείο τον ∆εκέµβριο του 2010. Μετά την απόφαση της Κοινοπραξίας του 

ShahDeniz II, ο ∆ΕΣΦΑ βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της συνεργασίας µε τον 

TAP. 

• Υπόγεια αποθήκη στη Νότια Καβάλα. Ο ∆ΕΣΦΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις για µια 

πιθανή συµµετοχή ή συνεργασία του µε/στο αδειοδοτούµενο σχήµα. Σύζευξη µε το 

Σταθµό ΥΦΑ Ρεβυθούσας για τη µείωση των αντίστοιχων τιµολογίων.  

• ∆ιασύνδεση µε τις γειτονικές χώρες. Συνεργασία µε την οµόλογη εταιρεία της 

Βουλγαρίας για την ανάπτυξη αντίστροφης ροής µεταξύ  Ελλάδας - Βουλγαρίας 

(Φυσική και Εικονική). Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ επιτρέπει την πλήρη χρήση 

των εικονικών αντίστροφων ροών (ροές backhaul - swaps). Οι µελέτες σκοπιµότητας 

και βασικού σχεδιασµού για τις φυσικές αντίστροφες ροές µε τη Βουλγαρική εταιρεία 

έχουν ολοκληρωθεί ή είναι υπό ανάπτυξη. 

• 3
η
 Αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού της Ρεβυθούσας. Ήδη ανακοινώθηκε η 

έναρξη των εργασιών της κατασκευής της τρίτης δεξαµενής, µε την προσθήκη της 

οποίας ο αποθηκευτικός χώρος του σταθµού θα αυξηθεί κατά 73% και θα είναι εφικτή 

η δυνατότητα εισαγωγής από περισσότερους χρήστες του συστήµατος, ενώ θα 

αυξηθεί ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης ΥΦΑ πέραν των 18 ηµερών που ισχύει 

έως σήµερα 

• Υποδοµές ΕΣΦΑ µε στόχο την εκµετάλλευση της διαθεσιµότητας φυσικού 

αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (Ισραήλ, Κύπρος, άλλες χώρες της Μέσης 

Ανατολής). 

 

Εντός του 2013 ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ∆ΕΣΦΑ για την εξαγορά ποσοστού 

66% των µετοχών της από την αζέρικη εταιρία πετρελαίου SOCAR
54

. 

 

Επίσης η ∆ΕΠΑσχεδιάζει και µετέχει στα παρακάτω: 

• Την εγκατάσταση πλωτού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου στον κόλπο 

της Καβάλας. Το συγκεκριµένο σχέδιο είναι γνωστό µε την ονοµασία Aegean LNG 

και σε συνδυασµό µε τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) προσφέρει 

δυνατότητα για τη µεταφορά αερίου προς τη Βόρεια Ελλάδα και προς τα Βαλκάνια.  

• Μαζί µε την ιταλική EdisonSpa (50%) και συστήνοντας την εταιρεία ΥΑΦΑ 

ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ , µελέτη, κατασκευή και λειτουργία του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου 

αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας (IGI), καθώς και των χερσαίων 

εγκαταστάσεων του, δηλαδή των σταθµών Μέτρησης και Συµπίεσης. Το έργο φαίνεται 

να σταµατάει λόγω TAP. 

• Συστήνοντας την εταιρία Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD), όπου 

µετέχουν ισοµερώς η ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και η BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 

(BEH) EAD, µελέτη και κατασκευή του νέου αγωγού διασύνδεσης µεταξύ της 

Ελλάδας και της Βουλγαρίας, που θα αποτελέσει µέρος του αγωγού IGI, δίνοντας 

τη δυνατότητα πρόσβασης στη Βουλγαρία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης σε νέες πηγές προµήθειας φυσικού αερίου. Η κατασκευή του αγωγού 

εκτιµούνταν ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2015 προκειµένου να τεθεί σε εµπορική 

λειτουργία στα τέλη του ιδίου έτους. Το έργο περιπλέκεται. 
 

Σχέδια για υποδοµές υπάρχουν και από άλλες εταιρίες, όπως της εταιρείας GASTRADE AE 

(συµφερόντων οµίλου Κοπελούζου) για τερµατικό σταθµό LNG
55

, 
56
στην Αλεξανδρούπολη, στα 

πλαίσια της διάθεσης ρώσικου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

                                                           
54
ΤΑΙΠΕ∆, 21 ∆εκ. 2013, «Υπεγράφη η Συµφωνία Πώλησης Μετοχών του ∆ΕΣΦΑ στη 

SOCAR»http://www.hradf.com/sites/default/files/attachments/20131221-press-release-desfa-el1.pdf 
55
Β.λ. και απόφαση υφυπουργού ΥΠΕΚΑ «Χορήγηση Άδειας Ανεξαρτήτου συστήµατος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) στην 

“GASTRADE Α.Ε.”» Αθήνα, 19.08.2011, Αρ. πρωτ.: 1/Α/19466 
56

http://www.energypress.gr/news/lng/Prasino-fws-gia-to-termatiko-LNG-ths-GASTRADE-sthn-Alexandroypolh 
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∆ιεθνές πλαίσιο 
Το 2013 η ∆ΕΠΑ και η κρατική ρωσική εταιρεία Gazprom κατέληξαν σε συµφωνία για µείωση 

της τάξης του 15% στην τιµή του φυσικού αερίου για οικιακούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές 

µε αναδροµική ισχύ από 1ης Ιουλίου 2013
57

.Η τελική έκπτωση για τους καταναλωτές της 

∆ΕΠΑ περιορίζεται στο 12% κι αυτό γιατί τιµολογούνται βάσει και της τιµής του αερίου που 

εισάγεται από Αλγερία και από Τουρκία. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται σε 80- 100 εκατ. ευρώ. 

Η ενεργοβόρος βιοµηχανία όπως και οι ηλεκτροπαραγωγοί θα πάρουν απευθείας την 

έκπτωση από τη ∆ΕΠΑ, ενώ οικιακοί καταναλωτές και µικρές επιχειρήσεις από τις τρεις ΕΠΑ. 

Η συµφωνία προβλέπει επίσης επέκταση της σύµβασης που έληγε το 2016 για µια δεκαετία 

και δυνατότητα για δύο νέες αναθεωρήσεις, µε την πρώτη έπειτα από δύο χρόνια. Η 

ανανεωµένη σύµβαση, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, έχει επιπλέον µια 

σειρά από ευνοϊκότερες παραµέτρους πέραν της συµβατικής τιµής, όπως η µείωση του ορίου 

κάτω από το οποίο ενεργοποιείται η ρήτρα υποχρεωτικής παραλαβής (take or pay). Η 

υπογραφή της συµφωνίας αναµένεται µέχρι τα µέσα Μαρτίου 2014
58

. 

Η συµφωνία αυτή 

ήρθε σε συνέχεια 

ακύρωσης 

πώλησης της 

∆ΕΠΑ Α.Ε. στη 

ρωσική Gazprom, 

διότι η αρµόδια 

επιτροπή 

ανταγωνισµού της 

Ε.Ε δεν θα 

ενέκρινε το 

αποτέλεσµα του 

ανταγωνισµού 

επικαλούµενη τη 

δηµιουργία 

µονοπωλιακού 

καθεστώτος. Υπήρξαν συνεννοήσεις που οδήγησαν την Gazprom να µην µετάσχει
59

.  

Η Ελλάδα συµπαρατάσσετε µε τα ευρωατλαντικά σχέδια για το «Νότιο ∆ιάδροµο» µεταφοράς 

φυσικού αερίου προς την ΕΕ και το Αζερµπαϊτζάνείναι βασικός υποψήφιος προµηθευτής 

αυτών των σχεδίων. Στην Ελλάδα ασκούνταν πιέσεις για τη µαταίωση των ρωσικών σχεδίων 

για το «Νότιο ∆ιάδροµο», όπως και στην Βουλγαρία και την Ιταλία. Αντίστοιχα η Ρωσία άσκησε 

πιέσεις στο Αζερµπαϊτζάν και προχώρησε σε πρόταση κατάληξης του ρωσικού αγωγού στην 

Ιταλία, ώστε να αποδυναµώσει ορισµένες απ’ τις εναλλακτικές προτάσεις του «Νότιου 

∆ιαδρόµου», που έχουν τον ίδιο προορισµό (π.χ. TAP - ITGI). Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, η 

απαίτηση αποτροπής του ρωσικού ελέγχου της ∆ΕΠΑ συζητήθηκε και κατά την επίσκεψη της 

υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον το 2011 στην Ελλάδα
60

. Αυτό πιστοποιούν και 

οι συνακόλουθες εξελίξεις µε τον TAP και η διαπάλη ΝΑΤΟ - Ρωσίας για την ηγεµονία στην 

περιοχή των Βαλκανίων (υπάρχει σχέδιο επέκτασης του ΤΑΡ προς Μαυροβούνιο - Βοσνία – 

Κροατία). 

                                                           
57

 ΤΕΕ, «ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ», 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/GRAFEIO_TYPOY/TEXNOGRAFHMA_2014/TEXNOGRAFHMA_481/TE
CHNO%20481%2018.pdf 
58
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26.02.2014, «Έκλεισε η συµφωνία ∆ΕΠΑ - Gazprom µε µείωση 15% στην τιµή του φυσικού αερίο», 

http://www.kathimerini.gr/755726/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ekleise-h-symfwnia-depa---gazprom--me-
meiwsh-15-sthn-timh-toy-fysikoy-aerioy \ 
59

nafteboriki.gr, 11 Ιουν. 2013, Κοµισιόν:  «Να προχωρήσει το συντοµότερο η πώληση της ∆ΕΠΑ 
«Ουδεµία ανάµειξη της Επιτροπής στη διαδικασία»», http://www.naftemporiki.gr/finance/story/663962/komision-na-
proxorisei-to-suntomotero-i-polisi-tis-depa 
60

http://www.topontiki.gr/article/19790/ 
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Στην Ανατολική Μεσόγειο
61

, σχηµατίζονται δύο βασικοί άξονες: ο ευρωατλαντικός και ο άξονας 

Ρωσίας - Κίνας - Συρίας - Λιβάνου - Ιράν, µε υπαρκτές αντιθέσεις και στο εσωτερικό κάθε 

άξονα. Μέσα στο ευρωατλαντικό πλαίσιο υπάρχουν διακριτά ανταγωνιστικά συµφέροντα, 

κυρίως µεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας, ενώ καταγράφεται η ενεργητική συµµετοχή Γερµανίας και 

Γαλλίας. Η συγκεκριµένη διαπάλη συνδέεται µε τον αγώνα δρόµου για τον έλεγχο του Β. Ιράκ, 

καθώς και των ενεργειακών πηγών του Αζερµπαϊτζάν και του Τουρκµενιστάν. Συνδέεται 

επίσης µε το συσχετισµό στα Βαλκάνια (προσανατολισµός Βουλγαρίας και Σερβίας, διεργασίες 

σε Κόσοβο, ΠΓ∆Μ). 

 

Οι αφρικανικές µεσογειακές χώρες συµβάλλουν στην 

ενεργειακή τροφοδοσία της ΕΕ µε διάθεση υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου (LNG) και πετρελαίου (υποθαλάσσιες 

συνδέσεις Αλγερίας - Τυνησίας - Ιταλίας, Αλγερίας - 

Μαρόκου - Ισπανίας, Λιβύης - Ιταλίας). Η σηµαντικότερη 

αλλαγή αφορά τη Λιβύη, όπου πριν την επέµβαση η Ιταλία 

διασφάλιζε το 29% των συνολικών εξαγωγών πετρελαίου 

και η Κίνα το 13%, ενώ η Βρετανία είχε περιοριστεί στο 4%, 

οι ΗΠΑ στο 5% και η Γαλλία στο 14%. Τα ποσοστά αυτά θα 

αλλάξουν ριζικά το επόµενο διάστηµα. 

 

Από την άλλη παραµένει ανοικτό το ενδεχόµενο µεταφοράς 

ισραηλινού και κυπριακού φυσικού αερίου σε υγροποιηµένη 

µορφή (LNG), αξιοποιώντας την Ελλάδα σαν κόµβο 

µεταφοράς, που απαιτεί µεγάλες επενδύσεις δηµιουργίας 

σχετικής υποδοµής (άνω των 10 δισ. ευρώ). Σε αυτό το 

πλαίσιο θα πρέπει να σηµειωθούν οι σηµαντικές επενδύσεις 

6 ελληνικών εφοπλιστικών οµίλων σε πλοία µεταφοράς 

LNG που ξεπερνούν τα 5 δισ. δολάρια το 2011, καθώς και 

τα ισραηλινά σχέδια επενδύσεων στο λιµάνι της 

Αλεξανδρούπολης. Ωστόσο, αυτή η επιλογή δεν είναι 

δεδοµένη για την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους 

αµερικανικούς και ισραηλινούς οµίλους (NobleEnergy
62

, 

Delekgroup) που διαπραγµατεύονται σαν εναλλακτικό 

προορισµό την Απω Ανατολή και ιδιαίτερα την Κίνα. Επίσης, σύµφωνα µε δηλώσεις του 

Τούρκου υπουργού Ενέργειας, Τανέρ Γιλντίζ και δηµοσιεύµατα του τουρκικού Τύπου (π.χ. 

εφηµερίδα «Σαµπάχ») δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόµενο µεταφοράς ισραηλινού και 

κυπριακού αερίου µέσω Τουρκίας. 

 

Ένας πιθανός προσωρινός συµβιβασµός στο µοίρασµα των πηγών ενέργειας µπορεί πιθανά 

να επιτευχθεί µε τη συρρίκνωση ή αφαίρεση αντίστοιχων δικαιωµάτων ασθενέστερων κρατών 

της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας, όπως της Κύπρου, του Λιβάνου και της Παλαιστίνης. Ο 

γεωγραφικός άξονας Κύπρου - Καστελόριζου - Κρήτης παρουσιάζει πιθανότητες θερµού 

επεισοδίου για τη δηµιουργία «τετελεσµένων». Η ιστορική πείρα συνηγορεί σε αυτό τον τρόπο 

ξαναµοιράσµατος των αγορών (π.χ. πόλεµος των 6 ηµερών στη Μέση Ανατολή, εισβολή 

«Αττίλα» στην Κύπρο, τουρκικό σχέδιο θερµού επεισοδίου στη Ρω το 2009 κλπ.). 

 

                                                           
61

«Ο ενεργειακός πόλεµος στην Ανατολική Μεσόγειο», ΚΟΜΕΠ, τεύχος 1
ο
 του 2012, http://www.komep.gr/2012-

teyxos-1/o-energeiakos-polemos-sthn-anatolikh-mesogeio 
62

Noble Energy, 2013-Analyst Conference-Combined-with-BREAK-SLIDE-Appendix-Presentation, 

http://www.nobleenergyinc.com/operations/eastern-mediterranean-128.html 
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Οι εργαζόµενοι οφείλουµε να επαγρυπνούµε, να ενηµερωνόµαστε όσο µπορούµε και σε αυτόν 

τον δύσκολο τοµέα και µαζί µε τα υπόλοιπα µαζικά κινήµατα της χώρας να διεκδικούµε ειρήνη 

µέσα από την αλληλεγγύη των λαών στην περιοχή: 

• Η Ουκρανία αποτελεί παράδειγµα χώρας όπου ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε µια 

εύθραυστη και πιθανά προσωρινή συµµαχία, ανταγωνίζονται την καπιταλιστική Ρωσία 

για το ποιος θα καρπωθεί τα οφέλη που προσφέρουν τα αποθέµατα της χώρας σε 

φυσικό αέριο, οι τεράστιας σηµασίας δρόµοι µεταφοράς µαζί µε το σηµαντικό δίκτυο 

αγωγών της, ο αγροτικός και βιοµηχανικός της τοµέας. Πολύ επικίνδυνη είναι η στάση 

της ελληνικής κυβέρνησης στα γεγονότα της Ουκρανίας µε την οποία βάζει σε δεύτερη 

µοίρα την ασφάλεια του ελληνικού λαού, την ειρηνική συνύπαρξή του µε τους άλλους 

λαούς και την εθνική κυριαρχία της χώρας έναντι των συµβατικών νατοϊκών της 

υποχρεώσεων. 

• ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, ο ΟΗΕ αλλά και αραβικές κυβερνήσεις, κρατούν ίσες αποστάσεις 

ανάµεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη ζητώντας ψυχραιµία και από τις δυο πλευρές, ή 

ακόµα χειρότερα δικαιολογούν τη νέα ισραηλινή επιθετικότητα χωρίς να παίρνουν 

απολύτως κανένα µέτρο για να σταµατήσουν το κυριολεκτικό αιµατοκύλισµα του 

παλαιστινιακού λαού, τους συνεχιζόµενους εποικισµούς και την καταπάτηση κάθε 

αυτονοµίας της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Αυτονοµία που οι ίδιοι οι 

Ισραηλινοί συναποφάσισαν και συνυπέγραψαν µε την Παλαιστινιακή Αρχή. Μεγάλες 

είναι και οι ευθύνες της συγκυβέρνησης που όχι µόνο ανέχεται αυτή τη βαρβαρότητα, 

αλλά και συνεχίζει να προωθεί τις οικονοµικές και στρατιωτικές συµφωνίες µε το 

Ισραήλ. 

• Εξελίξεις υπάρχουν και στο Β. Ιράκ….  

Εκµετάλλευση εγχώριων κοιτασµάτων 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Εθνικός Φορέας ∆ιαχείρισης Υδρογονανθράκων όχι µόνο δε θα 

διεξάγει αυτοδύναµη έρευνα, αλλά δε θα µετέχει καν σε κοινοπραξία έρευνας και 

εκµετάλλευσης. ∆ε διασφαλίζονται τα συνήθη ανταλλάγµατα (ενίσχυσης εγχώριας 

τεχνογνωσίας, απασχόλησης και επιστηµονικής έρευνας κλπ.) ούτε καν όροι ουσιαστικού 

ελέγχου της δράσης των οµίλων. Η προκήρυξη διαγωνισµού που βασίζεται σε δεδοµένα που 

παρέχουν οι ίδιοι οι διεθνείς όµιλοι αποτελεί το πιο ευνοϊκό πλαίσιο συµφωνίας για την 

κερδοφορία τους. Ορισµένες µέθοδοι ερευνών και παραχωρήσεων (σύµβαση µίσθωσης, 

opendoor) που προτάσσει η κυβέρνηση δε διασφαλίζουν ούτε τον ουσιαστικό έλεγχο των 

ερευνών ούτε καν τη δέσµευση ενός µέρους της εξόρυξης προς όφελος του ελληνικού κράτους 

και περιορίζονται σε κάποιο µίσθωµα και σε ορισµένα φορολογικά έσοδα. 

 

Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός πως από το 2011 εκκρεµεί η πολιτική απόφαση για την 

στελέχωση του Εθνικού Φορέα ∆ιαχείρισης Υδρογονανθράκων. Προκηρύσσεται διεθνής 

διαγωνισµός µε κλειστή διαδικασία και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά σε ιδιωτική εταιρεία συµβούλων. Η εταιρεία θα αναλάβει την 

διαδικασία παραχώρησης εκµετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας και το ύψος της 

δαπάνης θα ανέλθει σε 950.000 ευρώ. Η συγκεκριµένη διαδικασία παραχωρείται σε ιδιώτες, 

δίχως κανένα έλεγχο του κράτους.  

 

Η συγκρότηση των αντίστοιχων κρατικών φορέων άλλων ευρωπαϊκών κρατών δεν είναι 

συγκρίσιµη µε τον ψευδεπίγραφο ελληνικό κρατικό φορέα-σφραγίδα (π.χ. Υπουργείο 

Ενέργειας και Πετρελαίου της Νορβηγίας, µε ειδικά ξεχωριστά τµήµατα για τη συµµετοχή του 

νορβηγικού κράτους σε πετρελαϊκές εταιρίες, για τις έρευνες πετρελαίου κ.ά.) 

 

 

[Χρειάζεται ανάλυση& αναφορές] 
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Χοντρική εµπορία φυσικού αερίου 
Η χοντρική εµπορία φυσικού αερίου γίνεται µε 2 βασικούς τρόπους: Με αεριοποιηµένο αέριο 

(µέσω των διαφόρων δικτύων) και µε υγροποιηµένο φυσικό αέριο. Οι µεγάλοι όµιλοι, όπως και 

η ∆ΕΠΑ Α.Ε. (που λειτουργεί σε τρεις τοµείς: Αγορά Φ.Α. -  Χοντρική εµπορία – Κατασκευή 

βασικών δικτύων µέσης και χαµηλής πίεσης), καλύπτουν, προς το παρών, τις ανάγκες τους, 

τόσο µε αέριο από τους υφιστάµενους αγωγούς ∆ΕΠΑ – ∆ΕΣΦΑ όσο και µε φορτία LNG στις 

εγκαταστάσεις του ∆ΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα. 

 

Η ∆ΕΠΑ
63

 είναι άµεσος παροχέας φυσικού αερίου σε ηλεκτροπαραγωγούς, σε µεγάλους 

καταναλωτές, βιοµηχανικούς κυρίως, µε ετήσια κατανάλωση άνω των 10 εκατ. κυβικών 

µέτρων, στις υφιστάµενες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), σε πιο µικρούς καταναλωτές 

(δηµαρχεία, νοσοκοµεία, κολυµβητήρια και θερµοκήπια, όχι σε οικιακούς καταναλωτές) σε 

περιοχές όπου δεν έχουν συσταθεί ΕΠΑ, στον τοµέα της αεριοκίνησης, τροφοδότησης στόλου 

λεωφορείων ΕΘΕΛ – ΟΑΣΑ, απορριµατοφόρων δήµων και οχηµάτων ιδιωτικής χρήσης. 

 

Το 2013 προχώρησε στην πράξη η απελευθέρωση και των δικτύων διανοµής ιδιοκτησίας 

∆ΕΠΑ Α.Ε. (σε θεσµικό επίπεδο, µετά το ν. 4001/2011 η αγορά φυσικού αερίου είναι 

απελευθερωµένη). Λ.χ. ανακοινώθηκε ότι από την 1η Νοεµβρίου 2013 και για τους επόµενους 

δύο µήνες η εταιρεία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. (αποτελεί τον κλάδο, επεξεργασίας και εµπορίας αλουµινίου 

της ΒΙΟΧΑΛΚΟ - Όµιλος Στασινόπουλου) θα τροφοδοτεί τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα 

µε φυσικό αέριο που θα µεταφέρει η ίδια η εταιρία, µέσω των δικτύων διανοµής ιδιοκτησίας της 

∆ΕΠΑ Α.Ε.
64

(στοιχεία για τα τέλη δεν βρέθηκαν). Ανάλογοι επιλέγοντες πελάτες µπορούν να 

αγοράσουν φυσικό αέριο από δηµοπρασίες της ∆ΕΠΑ σε ιδιαίτερα χαµηλή τιµή, αυτό 

προωθείται και µε σχετική τροπολογία στο ν. 4011/2011
65

. ∆υνατότητα υπάρχει για αγορά και 

από τη ∆ΕΗ, που π.χ. είχε βρεθεί µε υπόλοιπο ποσότητας, στο πλαίσιο take or pay σύµβασης 

της για τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής (το όποιο πρέπει να πουλήθηκε σε πολύ χαµηλή τιµή). 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, από το 2010 έχουν ενεργοποιηθεί νέοι Χρήστες που 

χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει και η 

σύναψη συµφωνιών απ’ ευθείας αγοράς και πώλησης ΥΦΑ στις εγκαταστάσεις της 

Ρεβυθούσας µε τις οποίες δύο συµβαλλόµενα µέρη αγοράζουν και πουλάνε µεταξύ τους 

υγροποιηµένο φυσικό αέριο σύµφωνα µε ειδικές συµφωνίες, που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος µια αρχικής συµφωνίας πλαίσιο, και µε τις οποίες, µεταξύ άλλων, συµφωνείται το 

συµβατικό τίµηµα 

 

                                                           
63
∆ΕΠΑ, «Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», σελ. 67.  
64
β.λ. και ∆ελτίο Τύπου ∆ΕΠΑ «Προχωρά η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα µας», 7-11-

2013,http://www.depa.gr//press/002009001/page0.html 
65

 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης στη Βουλή  την  25/09/2014,  ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (αποσύρθηκε προσωρινά), 

http://www.parliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/syne140925.doc: «ΑΣΗΜΑΚΗΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει µε γενικό αριθµό 1846 και ειδικό αριθµό 93. 

Είναι πάρα πολύ σηµαντική η τοµή που γίνεται, εν όψει και της απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς του φυσικού 
αερίου. Με αυτήν ακριβώς την τροπολογία δίνουµε τη δυνατότητα στους βιοµηχανικούς πελάτες εκτός των ορίων των 
Εταιρειών Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης να συµµετάσχουν στις δηµοπρασίες που κάνει η 
∆ΕΠΑ κάθε χρόνο για να πάρουν ποσότητες αερίου σε πολύ καλύτερες τιµές. 

Αυτό γίνεται τώρα –και όχι µαζί µε το νοµοσχέδιο, το οποίο θα έρθει τον επόµενο µήνα- για το λόγο ότι έχει 
οριστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού οι δηµοπρασίες αυτές να γίνουν στις 15 Οκτωβρίου. 

Για να δώσουµε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα στις βιοµηχανίες –ανεξαρτήτως µεγέθους, µικρές, µεσαίες, 
µεγάλες- που βρίσκονται για παράδειγµα στα Οινόφυτα, να συµµετάσχουν σε αυτές τις δηµοπρασίες και να 
προµηθευτούν φθηνότερο καύσιµο. 

Αυτή είναι η τροπολογία που καταθέσαµε. Νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο για να βοηθήσουµε τη βιοµηχανία.»  
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Οι συµφωνίες πλαίσιο για την αγορά και πώληση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα στις οποίες µετέχει η 

∆ΕΠΑ µέχρι σήµερα είναι
66

:  

• Στις 6 Σεπτεµβρίου 2012 µε την Ελληνική εταιρεία «ALUMINIUM S.A.» (θυγατρική του 

οµίλου Μυτιλιναίος). H σύµβαση έχει διάρκεια αορίστου χρόνου.  

• Στις 2 Απριλίου 2013 µε την Ελληνική εταιρεία «M&M GasCo S.A» (όµιλος 

Μυτιλιναίος). H σύµβασηέχει διάρκεια αορίστου χρόνου. 

 

Τέλος, αλλά πολύ σηµαντικά, τον ∆εκέµβριο του 2012 διενεργήθηκε η πρώτη Ηλεκτρονική 

∆ηµοπρασία της ∆ΕΠΑ για φυσικό αέριο (συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 

365.000MWh)
67

.Τον Φεβρουάριο του 2013 διενεργήθηκε η δεύτερη (συνολική ποσότητα 

φυσικού αερίου ύψους 433.035 MWh) σε ιδιαίτερα ελκυστική τιµή, όπως αναφέρεται στο 

σχετικό ∆ελτίο Τύπου
68

. Στις δηµοπρασίες αυτές έχουν δικαίωµα συµµετοχής: Κάτοχοι άδειας 

προµήθειας αερίου, Μεγάλοι (Επιλέγοντες) Πελάτες, Μη Επιλέγοντες Πελάτες δηλαδή όσοι 

καταναλώνουν κάτω από 100.000.000 κυβικά µέτρα φυσικού αερίου ετησίως, στις περιοχές 

νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη και Ανατολική Στερεά Ελλάδα – Εύβοια, οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Οι 

δηµοπρασίες τις ∆ΕΠΑ γίνονται σε ετήσια, 3µηνιαία
69

 και µηνιαία βάση, οι δε τιµές είναι 

συγκριτικά πολύ χαµηλές (κόστους ∆ΕΠΑ).  

Λιανική εµπορία φυσικού αερίου 
 

Παραφράζοντας ελαφρά ένα γνωστό απόσπασµα
70
µπορούµε να πούµε, εν όψει της 

απελευθέρωσης των αστικών δικτύων φυσικού αερίου και το διαχωρισµό της εµπορίας από τη 

διαχείριση δικτύων, ότι όλοι οι νόµιµοι τίτλοι του κόσµου, όσο αιώνιοι κι αν είναι, δεν µπορούν 

να δώσουν σε ένα ακίνητο, ακόµη και µε το µεγαλύτερο συνωστισµό ενοικιαστών, τη δύναµη 

να εισπράξει µε τα ενοίκια µέσα σε πενήντα χρόνια δέκα φορές την αρχική του τιµή 

παραγωγής και µονάχα οικονοµικοί όροι (δηλαδή τεχνητοί όροι) µπορούν να το καταφέρουν 

αυτό. 

 

Ισχυρές ενδείξεις για την µελλοντική αύξηση των τιµών για τους οικιακούς καταναλωτές 

προσφέρουν τα διαχρονικά στοιχεία τιµών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στην EE. Οι τιµές 

συνολικά της ενέργειας αυξήθηκαν για τα νοικοκυριά κατά 64% µεταξύ 2004 και 2012 

(6,4% / έτος)
71

.  
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∆ΕΠΑ: «Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η ∆εκεµβρίου 2013 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς», σελ. 72 
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∆ελτίο Τύπου ∆ΕΠΑ: «Η πρώτη Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία για φυσικό αέριο από τη ∆ΕΠΑ», 28-11-2012, 

http://www.depa.gr//press/002009001/page2.html 
68

 ∆ελτίο Τύπου ∆ΕΠΑ: «Η δεύτερη ηλεκτρονική δηµοπρασία για φυσικό αέριο από τη ∆ΕΠΑ», 19-2-2013, 
http://www.depa.gr//press/002009001/page1.html 
69

 ∆ΕΠΑ, «FAQ για την 8η∆ηµοπρασία της ∆ΕΠΑ για τους µήνες Ιούλιο - Αύγουστο – Σεπτέµβριο 2014» 
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Στα διαχρονικά στοιχεία για το µέσο όρο της τιµής του φυσικού αερίου στην ΕΕ των 15

72
 

µεταξύ 1997 και 2007 εµφανίζεται  µεγάλη αύξηση µεταξύ 2000 και 2001 και πολύ µεγάλη από 

το 2004, οπότε είχε ήδη απελευθερωθεί η αγορά σε 7 χώρες
73

,  έως το 2007 (απελευθερώθηκε 

σε επιπλέον 2 χώρες).  Στοιχεία από το 2007 έως το 2013 στην ΕΕ των 28 και στη  ζώνη του 

ευρώ δείχνουν επίσης πολύ µεγάλη άνοδο της µέσης τιµής για οικιακή κατανάλωση
74

. 

Σηµαντικές είναι και οι διαφορές των τιµών πώλησης του φυσικού αερίου µεταξύ της 

βιοµηχανίας και των νοικοκυριών, µε τις πρώτες να είναι σηµαντικά χαµηλότερες έναντι των 

δεύτερων
75

 (σε κάποιες χώρες φτάνουν στο µισό), κάτι που επίσης αποτελεί ένδειξη για τις 

επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της επονοµαζόµενης «ελεύθερης αγοράς» στα οικονοµικά 

και τη λειτουργία του εκάστοτε νοικοκυριού, ειδικά στις επονοµαζόµενες «εξωστρεφείς» 

οικονοµίες. Τα µεγέθη αυτά πρέπει να ειδωθούν και σε συνάρτηση µε τη µείωση της οικιακής 

κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση.  

 
 

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
76

, λέει: «Συνολικά, η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα νοικοκυριά µειώθηκε κατά 1% κατά την περίοδο 2008-2011, ενώ η 

κατανάλωση φυσικού αερίου µειώθηκε κατά 15%. Παρά το γεγονός αυτό, το κόστος της 
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ενέργειας για τα νοικοκυριά έχει αυξηθεί, διότι τα χαµηλά ποσοστά ανακαίνισης µη αποδοτικών 

κατοικιών και τα ποσοστά αντικατάστασης µη αποδοτικού εξοπλισµού, για παράδειγµα, δεν 

αποδείχθηκαν επαρκή για την αντιστάθµιση των αυξανόµενων τιµών. Από τα δεδοµένα όλων 

των κρατών µελών προκύπτει ότι το µερίδιο της ενέργειας στην κατανάλωση των 

νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 15% κατά την περίοδο 2008-2012, δηλαδή από το 5,6% στο 6,4% 

της συνολικής κατανάλωσης. Καθώς το κόστος της ενέργειας αποτελεί συχνά σηµαντικό µέρος 

των δαπανών των φτωχότερων νοικοκυριών, η αύξηση αυτή επιδεινώνει τις αρνητικές 

συνέπειες της κατανοµής στα «ευάλωτα» νοικοκυριά». Από τα γραφόµενα είναι δύσκολο να 

βγει κάποιο νόηµα, παρόλα αυτά θα επιχειρήσουµε να ερµηνεύσουµε τι λέγεται. Η ενεργειακή 

θωράκιση των σπιτιών δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθµίσει την αύξηση των τιµών. Έτσι, 

παρόλο που είχαµε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά, η κατανάλωση 

ενέργειας στην πίτα των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών αυξάνει. Αυτά στην ΕΕ. ∆εν 

γνωρίζουµε αν το ΥΠΕΚΑ µε βάση αντίστοιχες διαπιστώσεις κατέληξε στο «ωραίο» 

συµπέρασµα: «Ότι στην Ελλάδα παρατηρείται περιορισµένη ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρµανσης 

και εγκατάστασης µονάδων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ), κύρια λόγω 

της σχετικά µικρής ζήτησης για θερµική ενέργεια (!) άρα και περιορισµένου επενδυτικού 

ενδιαφέροντος αλλά και της έλλειψης των σχετικών υποδοµών» (σελ. 6). Να σηµειωθεί ότι 

κάποιες µονάδες της ∆ΕΗείχαν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να καλύψουν τις θερµικές 

ανάγκες αστικών περιοχών µε δίκτυα τηλεθέρµανσης (Πτολεµαϊδα, Κοζάνη, Αµύνταιο, 

Μεγαλόπολη)
77

, πρόκειται για δίκτυα τα οποία κατασκευάστηκαν εξ’ ολοκλήρου από τη ∆ΕΗ 

όλα τα προηγούµενα χρόνια, ενώ η µελλοντική τηλέθερµανση της Φλώρινας µε την πώληση 

της «µικρής ∆ΕΗ», κινδυνεύει. 

Η συνεισφορά του οικιακού τοµέα στην κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα είναι πολύ 

σηµαντική
78

 αφού κατά µέσο όρο από το 1995 έως το 2011 κινείται στο 25% επί του συνόλου 

της καταναλισκόµενης ενέργειας. Στοιχεία πριν το 1995 βρέθηκαν στην έκθεση του 

ΥΠΕΚΑ
79

(σελ 5), από όπου προκύπτει πως η συµµετοχή της οικιακής κατανάλωσης αυξάνει 

σταθερά από το 1990 έως το 1995.Από το 2000 και µετά (έως το 2011) είναι η σηµαντικότερη 

ανάµεσα στη βιοµηχανία, τον αγροτικό τοµέα και τον τριτογενή τοµέα και παραµένει σηµαντικά 

χαµηλότερη από την κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές,  που είναι η δεσπόζουσα για όλα 

τα έτη.  

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά της ΕΣΥΕ 

για το 2011 - 2012, οι ανάγκες ενός νοικοκυριού για θέρµανση χώρων και µαγείρεµα (χρήσεις 

δηλαδή στις οποίες πρέπει και να κατευθύνεται η χρήση του φυσικού αερίου) αποτελούν το 

81% της συνολικής ετήσιας καταναλισκόµενης ενέργειάς του νοικοκυριού. Οι ανάγκες των 

νοικοκυριών σε θερµική ενέργεια είναι πολύ µεγαλύτερες στις αγροτικές περιοχές, ενώ οι 

ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότερες σε αστικές περιοχές, µε βάση την 

καταγεγραµµένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας
80

. 23,8% της κατανάλωσης για θέρµανση το 

2011-2012 καλύφθηκε µε καυσόξυλα οδηγώντας πολλές πόλεις στο πρόβληµα της 

αιθαλοµίχλης. Ο λόγος ήταν και οικονοµικός, ο υψηλός φόρος στο πετρέλαιο θέρµανσης, που 

ανάγκασε πολλά νοικοκυριά να διακόψουν την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. Ο φόρος 

αυτός παραµένει.   
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Η λιανική εµπορεία του φυσικού αερίου γίνεται από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου (ΕΠΑ, βλ. 

ν. 2364/95) και ξεκίνησε το 2000 σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία και το 2001 στην Αττική.  Η 

µετοχική σύνθεση των 3 ΕΠΑ είναι  51% ∆ΕΠΑ, 49% ιδιώτης, ενώ το 100% του management 

ανήκει στους ιδιώτες, Shell για την ΕΠΑ Αττικής και ENI για την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και 

Θεσσαλίας.   

 

Η οικιακή χρήση του φυσικού αερίου παραµένει πολύ χαµηλή και είναι της τάξεως του 12%  για 

το 2011 στο σύνολο του φυσικού αερίου που εισάγει η χώρα µέσω ∆ΕΠΑ (αν υποθέσουµε 

πως η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας έχουν ανάλογη κατανοµή κατανάλωσης µε αυτήν 

της ΕΠΑ Αττικής για την οποία βρέθηκαν δηµοσιευµένα στοιχεία του 2011). Σύµφωνα µε 

δηµοσίευµα του Νοεµβρίου 2003
81

, αν και η δραστηριότητα της Εταιρίας Παροχής Αερίου 

(ΕΠΑ) Αττικής ξεπερνούσε τα δύο χρόνια, ο απολογισµός ήταν απογοητευτικός, καθώς στην 

Αττική οι συνδέσεις καταναλωτών (επαγγελµατιών και οικιακών) - µαζί µε τους χρήστες του 

δικτύου της πρώην ∆ΕΦΑ - µόλις που έφταναν τις 15.445. Ο στόχος που είχε διατυπωθεί σε 

εκδήλωση για την 6η ∆ιεθνή Έκθεση Φυσικού Αερίου  ήταν οι συνδέσεις µε το δίκτυο του 

φυσικού αερίου να φτάσουν στην Αττική το 2007 τις 100.000 από 15.455 το 2003. Από την 

εκτίµηση για το 2007 απέχουµε και σήµερα αφού η ΕΠΑ Αττικής τροφοδοτεί µε φυσικό αέριο 

περίπου 85.000 οικιακούς µετρητές (αυτονοµίες και κεντρικές θερµάνσεις), 5.300 - 5.500 

επαγγελµατίες, 200 - 400 µεγάλους εµπορικούς και βιοµηχανικούς πελάτες (ξενοδοχεία, 

νοσοκοµεία, αεροδρόµιο, βιοµηχανίες), 1.200 - 1300 σχολεία και δηµοτικά κτήρια. Το 2003 

επίσης αποκαλύφθηκε ότι γύρω από τις εγκαταστάσεις συστηµάτων φυσικού αερίου είχε 

στηθεί ένα κερδοσκοπικό κύκλωµα µε συνέπεια να εκτινάσσεται το κόστος εγκατάστασης στα 

ύψη. Πέραν τούτου, οι εγκαταστάσεις σε ποσοστό 10% δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές 

ασφαλείας. 

 

Αναφορικά µε τις «επενδύσεις», δεν µπορεί να ξεφύγει της προσοχής µας η περίπτωση του 

δανείου ύψους ~58,69 εκ ευρώ, για την αρχική συµµετοχή κατά 25% στην ΕΠΑ Αττικής, που 

έγινε ευρέως γνωστή (π.χ. «Καθηµερινή»
 82

, 06-01-2010). Επρόκειτο για δάνειο τύπου baloon 

(η αποπληρωµή του δεν πραγµατοποιείται µε ισόποσες τοκοχρεωλητικές δόσεις, αλλά µε µια 

τελευταία πολύ µεγάλη χρεολυτική δόση) που η Cinergy διασφάλισε (όπως λέει η Καθηµερινή) 

το 2001 από την Αγροτική Τράπεζα για να καλύψει την ίδια συµµετοχή της για την εξαγορά του 

25% της ΕΠΑ Αττικής. Το δάνειο προέβλεπε τη µη καταβολή τόκων και κεφαλαίων για πέντε 

χρόνια και ως µοναδικό ενέχυρο είχε τις µετοχές της εταιρείας. Το δάνειο περιήλθε το 2006 εξ 

ολοκλήρου στην DukeΕnergy που εξαγόρασε το διεθνές χαρτοφυλάκιο της Cinergy, η οποία 

και το αποπλήρωνε µέχρι και τον Ιούνιο του 2009. Ενόψει της καταβολής της δεύτερης δόσης 

του 2009 στις 31 ∆εκεµβρίου, στελέχη της αµερικανική εταιρείας ζήτησαν από την 

προηγούµενη διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας επαναδιαπραγµάτευση των όρων του δανείου 

και συγκεκριµένα µείωση του επιτοκίου και περίοδο χάριτος για το 2010, λόγω της παγκόσµιας 

κρίσης. Το αίτηµα δεν αποδέχτηκε η Αγροτική και δύο µήνες περίπου αργότερα η νέα διοίκηση 

της τράπεζας ενηµερώθηκε για την αποχώρηση της εταιρείας από την ΕΠΑ Αττικής και τη µη 

καταβολή της δόσης της 31ης ∆εκεµβρίου. Στο µεταξύ διάστηµα η Duke φέρεται να αναζήτησε 

στην αγορά επενδυτή για την εκχώρηση της συµµετοχής της στην ΕΠΑ Αττικής χωρίς τίµηµα 

και µε µοναδική υποχρέωση την αποπληρωµή του δανείου στην Αγροτική, χωρίς 

ανταπόκριση. Μέχρι στιγµής πηγές της ∆ΕΠΑ αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον… Εν τέλει το 

υπόλοιπο των µετοχών πέρασε (ήταν µέσω της Αγροτική Τράπεζας;) στη Shell. 
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Οι ΕΠΑ παίρνουν έτοιµες υποδοµές από τη ∆ΕΠΑ, τις οποίες επεκτείνουν και συντηρούν, ενώ 

σε πρόσφατους διαγωνισµούς για 3 νέες ΕΠΑ θα δίνονταν επιπλέον 43εκ.ως  ευρωπαϊκή 

ενίσχυση
83

.  

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές προσκαλούνταν σε µια σίγουρη επένδυση, µε ισχυρή υποδοµή και 

καλή «προίκα» για τις µελλοντικές κινήσεις των εταιρειών. Και οι δύο σειρές διαγωνισµών που 

έγιναν για 3 νέες ΕΠΑ (Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης) βγήκαν άγονοι, η δεύτερη λόγω της επικείµενης περαιτέρω 

απελευθέρωσης της αγοράς λιανικής (διαχωρισµός διαχείρισης των δικτύων από την πώληση 

και διάθεση). ∆εδοµένου πως τα δίκτυα έχουν εµπορευµατοποιηθεί, όσο δεν βρίσκεται 

ενοικιαστής τα δίκτυα δεν χρησιµοποιούνται για τις συνδέσεις οικιακών καταναλωτών. Η 

πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια και δεν αφορά µόνο τον τοµέα της ενέργειας, αλλά όλους 

τους παραγωγικούς τοµείς της χώρας που εµπορευµατοποιούνται. Τα υπάρχοντα δίκτυα 

παραµένουν αναξιοποίητα για τους οικιακούς και µικρούς καταναλωτές, όταν σε θερµικές 

χρήσεις η απ΄ευθείας χρήση φυσικού αερίου είναι πιο οικονοµική από την κατανάλωση 

ηλεκτρενέργειας. Σύµφωνα µε εκτίµηση του 2005, η κάλυψη θερµικών αναγκών από ηλεκτρική 

ενέργεια στοιχίζει στο χρήστη 57% ακριβότερα απ’ ότι αν χρησιµοποιούσε απ’ ευθείας φυσικό 

αέριο (λόγω της πολύ µεγάλης ενεργειακής απόδοσης του φυσικού αερίου όταν 

χρησιµοποιείται για θερµότητα).  

 

Η πρακτική µέχρι σήµερα λέει πως η διείσδυση στις υφιστάµενες ΕΠΑ (οπωσδήποτε στην 

Αττική και σε όµορους δήµους της Θεσσαλονίκης) είναι πολύ χαµηλή και οι συνδέσεις λίγες. Το 

ερώτηµα της «επαρκούς η µη αξιοποίησης των µεγάλου κόστους επενδύσεων σε δίκτυα 

χαµηλής πίεσης»
6
που είχε τεθεί παλιότερα από το ΤΕΕκαι επαναλαµβάνεται µέχρι και σήµερα 

από διάφορες πλευρές σε επίπεδο χώρας και ΕΕ πιστεύουµε πως δεν είναι µε ακρίβεια 

διατυπωµένο. Το ουσιαστικό ερώτηµα είναι: Επί του κόστους για τη δηµιουργία και τη 

συντήρηση των δικτύων, παραγωγή κέρδους για τους ιδιώτες ή µεγαλύτερη και ποιοτικότερη 

ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών; Οι ιδιώτες δεν θα κατασκευάσουν δίκτυα εκεί όπου δεν 

υπάρχει συγκεντρωµένη κατανάλωση (οικιακή, εµπορική, πρατήρια αεριοκίνησης κ.α.), εκτός 

αν επιδοτηθούν, θέµα που είδαµε και παρακάνω µε τα 40εκ. ευρώ για τις νέες ΕΠΑ και µε το 

δάνειο~58,6 εκ της Αγροτικής Τράπεζας, αλλά και µε το  περιθώριο διανοµής για το οποίο θα 

µιλήσουµε παρακάτω. Αντίθετα, αν το φυσικό αέριο αντιµετωπιζόταν σαν κοινωνικό αγαθό, η 

ανάπτυξη των δικτύων θα ήταν και ταχύτερη και οικονοµικότερη, όπως ίσχυσε µε την 

περίπτωση των δικτύων της ∆ΕΗ, παρόλο που αυτά αναπτύχθηκαν πρωτίστως για να 

καταστεί εφικτή η εκµετάλλευση των εγχώριων ορυκτών καυσίµων και των ποταµών, που δεν 

επηρεάζονται από διεθνείς διακυµάνσεις τιµών και συνεπώς να στηριχτεί η βιοµηχανία - οι 

απαιτήσεις των βιοµηχάνων για φτηνή ενέργεια (τα έργα της ∆ΕΗ είχαν τεράστιο κόστος, που 

φυσικά δεν αναλάµβαναν οι ιδιώτες). Μέχρι την ίδρυση της ∆ΕΗ η ηλεκτρική ενέργεια 

αποτελούσε ένα είδος πολυτελείας που βασίζονταν στην εισαγωγή πρώτων υλών (γαιάνθρακα 

και πετρελαίου). Υπό τις συνθήκες της κατάτµησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(λειτουργούσαν 400 ιδιωτικές εταιρείες) και των εισαγωγών, οι τιµές ήταν τριπλάσιες ή 

πενταπλάσιες των τιµών που ίσχυαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ επιπλέον υπήρχαν πολύ 

µεγάλες τεχνικές αστάθειες (συχνά η παροχή ήταν µε ωράριο, ενώ γινόντουσαν και 

διακοπές)
84

. 

 
Η τιµή του φυσικού αερίου προκύπτει από την τιµή µε την οποία προµηθεύονται οι ΕΠΑ αέριο 

από τη ∆ΕΠΑ και το περιθώριο διανοµής που καθορίζεται ετησίως από τις ΕΠΑ µαζί µε τους 
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επιβαλλόµενους από το κράτος φόρους. Η ΕΠΑ Αττικής σχολίασε την αλλαγή του τρόπου 

υπολογισµού (µέχρι το 2011 καθόριζε την τιµή λιανικής µε βάση την τιµή του πετρελαίου) ως 

αποτέλεσµα της αλλαγής του σχήµατος φορολόγησης των καυσίµων, µε την επιβολή για 

πρώτη φορά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, που τέθηκε σε ισχύ από τον 

Σεπτέµβριο 2011, αλλά και την αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρµανσης σε ισχύ από 

τις 15 Οκτωβρίου 2011. Το φυσικό αέριο στην Αττική ήταν κατά 18% φθηνότερο από το 

πετρέλαιο θέρµανσης. Η λιανική εµπορεία φυσικού αερίου αποδεσµεύτηκε σε αυτό το επίπεδο 

-δηλαδή στη λιανική πώληση- από την τιµή του πετρελαίου. Οι καταναλωτές φυσικού αερίου 

στην Αττική είχαν, ωστόσο, ήδη επιβαρυνθεί από την αύξηση της τιµής του πετρελαίου το 

προηγούµενο διάστηµα
85

.Η αύξηση της τιµής περιορίστηκε, όµως παραµένει υψηλή για τον 

τελικό καταναλωτή. Τρείς είναι λόγοι, σύµφωνα µε τους ανθρώπους της ΕΠΑ Αττικής, για την 

υψηλή µέχρι και σήµερα τιµή (ΤΑ ΝΕΑ, 13-2-2014
86

): 

1. Το υψηλότατο κόστος προµήθειας (από τους Ρώσους της Gazprom) που στην Ελλάδα 

ισοδυναµεί µε το 62% της τελικής τιµής του αερίου, έναντι 51% του µέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Τα υψηλά τέλη διέλευσης των αγωγών που χρεώνει ο ∆ΕΣΦΑ και που µετακυλίονται στις 

τελικές τιµές. 

3. Το γεγονός ότι η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόµη σε αρχικά στάδια ανάπτυξης στην 

Ελλάδα και εποµένως το κόστος απόσβεσης των επενδύσεων της ΕΠΑ είναι υψηλά. 

Αναφορικά µε τα περιθώρια κέρδους µε τα οποία δουλεύει η εταιρεία, και τα οποία βάση του 

νόµου δεν µπορούν να ξεπερνούν το 15%, οι άνθρωποι της ΕΠΑ, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα 

στα ΝΕΑ,  απέφυγαν να δώσουν στοιχεία για τα δικά τους ποσοστά, αλλά περιορίστηκαν να 

απαντήσουν ότι ο µέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 26%. 

 

Βλέπουµε δηλαδή ότι, παρά τα όσα λέγονται περί µίας «ρυθµισµένης», «οργανωµένης», 

«ελεγχόµενης» απελευθέρωσης που θα µπορούσε να αποβεί θετική για τους εργαζόµενους και 

τους καταναλωτές, η ίδια η εµπειρία από την απελευθέρωση των δικτύων της υψηλής πίεσης 

µετά το διαχωρισµό ∆ΕΠΑ και ∆ΕΣΦΑ, αλλά και η εµπορευµατοποίηση των δικτύων µέσης - 

χαµηλής πίεσης µε τη σύσταση των ΕΠΑ έχει σαν αποτέλεσµα την επιβάρυνση της τιµής για 

τον οικιακό καταναλωτή, ενώ, όπως ήδη αναφέρθηκε, το 2011 (µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα 

δηµοσιονοµικής πολιτικής) επιβλήθηκε και ΕΦΚ
87

.  

 

Σηµαντικό είναι και το 3
ο
 σηµείο, από το οποίο µπορούµε να συµπεράνουµε (αυτό εξάλλου 

προκύπτει από τα δηµοσιεύµατα
88

)ότι µε το νόµο που θα κατατεθεί προς ψήφιση ώστε να 

προχωρήσει το επόµενο στάδιο της απελευθέρωσης, η διάρκεια των σηµερινών συµβάσεων 

θα ζητηθεί να επεκταθεί χρονικά και γεωγραφικά. Ας δούµε µερικές πτυχές από όσα ισχύουν 

µέχρι σήµερα: 

• Τέλη σύνδεσης, που αντιπροσωπεύουν το κόστος για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων 

των καταναλωτών µε το δίκτυο διανοµής και διαφέρουν αναλόγως των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης κάθε καταναλωτή ή κατηγορίας 
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καταναλωτών
89

. Όπως ήδη αναφέραµε υπήρξαν φαινόµενα κερδοσκοπίας, που είχαν 

εκτινάξει τις τιµές των εγκαταστάσεων. Σύµφωνα µε τη ΡΑΕ σε όλες τις περιπτώσεις οι 

ΕΠΑ αναλαµβάνουν µέρος του κόστους σύνδεσης. Όµως αυτό αφενός δεν µοιάζει να 

είναι θεσµοθετηµένο και αφετέρου δεν αφορά την τιµή που τελικά πληρώνει ο 

καταναλωτής για την εγκατάσταση.  

• Η κατασκευή όλων των δικτύων φυσικού αερίου είναι ήδη εργολαβοποιηµένη, που 

σηµαίνει πως πληρώνεται εργολαβικό όφελος (έτσι λειτουργούν πέρα από τον ∆ΕΣΦΑ 

και τη ∆ΕΠΑ και οι ΕΠΑ).  

• Η εποπτεία των δικτύων, στην περίπτωση οπωσδήποτε της ∆ΕΠΑ, είναι επίσης 

εργολαβοποιηµένη (υπάρχει σύµβαση µε τον ∆ΕΣΦΑ, που έχει 5 κέντρα λειτουργίας 

και συντήρησης λόγω των αναγκών που υπάρχουν για τους αγωγούς υψηλής πίεσης), 

άρα και εδώ πληρώνεται ένας όφελος (δεν πληρώνονταν πριν τον διαχωρισµό ∆ΕΠΑ-

∆ΕΣΦΑ).  

• Η συντήρηση των δικτύων γίνεται επίσης µε εργολάβους (έτσι λειτουργούν πέρα από 

τον ∆ΕΣΦΑ και τη ∆ΕΠΑ και οι ΕΠΑ), άρα και εδώ πληρώνεται όφελος.  

• Η εποπτεία και η συντήρηση δεν µπορεί βέβαια να εξαντλείται στο θέµα 

αποκατάστασης της φθοράς των σωλήνων (οι σωλήνες πολυαιθυλενίου έχουν 

τεράστια αντοχή) και άλλων εξοπλισµών (που δεν έχουν την ίδια αντοχή), αλλά 

περιλαµβάνει και το θέµα της ασφάλειας της λειτουργίας των δικτύων, θέµα που λόγω 

της σοβαρότητας του αναλύεται σε χωριστό κεφάλαιο. 

• Υπάρχει ένα περιθώριο διανοµής που καθορίζεται από τις ΕΠΑ, ο ειδικός φόρος 

κατανάλωσης, το κέρδος της ∆ΕΠΑ, το κέρδος του ∆ΕΣΦΑ.  

 

Γίνεται το αρχικό κεφάλαιο να επιστρέφεται έντοκα και όλοι να κερδίζουν και ούτε οι 

εργαζόµενοι, ούτε οι καταναλωτές, να χάνουν; Όχι και ήδη είδαµε πως οι καταναλωτές χάνουν 

µε κάθε νέα «ρύθµιση» λόγω απελευθέρωσης της αγοράς, αφενός αναφορικά µε την τιµή που 

πληρώνουν και αφετέρου µε τα δίκτυα. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα
90

, το 2011 περισσότερα 

από τα µισά διαµερίσµατα του Λεκανοπεδίου Αττικής (884.000 από 1,65 εκατ.) έχουν 

πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου και από αυτά µόνο το 35%, δηλαδή ΜΟΝΟ 17,5% επί 

του συνόλου, είναι συνδεδεµένα, ενώ πολλοί δήµοι γύρω από τη Θεσσαλονίκη δεν έχουν 

καθόλου πρόσβαση. Επίσης ήδη είδαµε πως η εξέλιξη µε τα δίκτυα της ∆ΕΠΑ, εκτός 

υφιστάµενων ΕΠΑ, έχει σαν αποτέλεσµα µέχρι και την µη απόδοση τους για κάλυψη των 

αναγκών οικιακών και άλλων καταναλωτών, µέχρι να βρεθεί µακροχρόνιος ενοικιαστής (ένας, 

σύµφωνα µε όσα ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση του οδικού χάρτη του ΥΠΕΚΑ για την περαιτέρω 

απελευθέρωση), που θα αναλάβει τις επεκτάσεις, τη συντήρηση και φυσικά την προµήθεια των 

καταναλωτών µε αέριο, δηλαδή την πώληση του φυσικού αερίου (µε όλα τα σχετικά καπέλα για 

ΕΠΑ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ κλπ, κλπ
91

).  

 

Αναφορικά µε τις εργασιακές σχέσεις θα εξελιχθούν προς το χειρότερο, όπως είδαµε να 

συµβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Με κάθε βήµα της «απελευθέρωσης» οι όροι για τους 

εργαζόµενους χειροτερεύουν. Ενδεικτικά η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων (~3/4) σε 

∆ΕΠΑ και (~3/5ΕΛΕΓΧΟΣ) ∆ΕΣΦΑ είναι εργολαβικοί εργαζόµενοι και αυτό οφείλεται στο 
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σχεδιασµό για ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ενέργειας, από την αρχή σύστασης της ∆ΕΠΑ. 

Επίσης, όπως στους άλλους εργασιακούς χώρους, εφαρµόζονται σταδιακά τα µέτρα της 

κυβέρνησης για τις ΣΣΕ µε τις οποίες αµείβονται οι εργολαβικοί εργαζόµενοι, ενώ οι ατοµικές 

συµβάσεις µε τον εκάστοτε εργολάβο είναι πολύ µικρής διάρκειας (µηνών). Επιπλέον, από το 

2011, οπότε δροµολογήθηκε η πώληση της ∆ΕΠΑ, η ∆ΕΠΑ µπορεί να καταγγείλει  µονοµερώς 

και αζηµίως τη σύµβαση µε τον εργολάβο, πράγµα που σε 1 µήνα µπορεί να οδηγήσει σε 

απόλυση όλων των εργολαβικών εργαζόµενων ή σε απόλυση όλων και πρόσληψη κάποιων 

στη συνέχεια µε ό,τι όρους αποφασιστούν ή/και µε αλλαγή του µοντέλου της εργολαβοποιήσης 

κ.α.. Στο ∆ΕΣΦΑ εφαρµόστηκε µέχρι και σύστηµα αξιολόγησης εν’ όψει της πώλησης της και 

το ίδιο επιδιώκεται για τη ∆ΕΠΑ. Ανανέωση της ατοµικής σύµβασης + χαρτί αξιολόγησης = 

χειρότερα αµυνόµενος εργαζόµενος απέναντι σε χειροτέρευση των εργασιακών, µισθολογικών, 

δηµοκρατικών δικαιωµάτων του και φυσικά σε απόλυση, που πλέον θα έχει πιο κατασταλτικά 

χαρακτηριστικά γιατί θα τη «νοµιµοποιεί» όχι µόνο η λήξη της ατοµικής σύµβασης, αλλά και ο 

βαθµός της αξιολόγησης. Επικεντρωνόµαστε στις απολύσεις (είτε µε λήξη της σύµβασης, είτε 

µε τον όρο, είτε µε χαµηλό βαθµό) γιατί αυτό έναντι όλων των άλλων παράπλευρων (και 

σηµαντικών) ζητηµάτων είναι το σηµαντικότερο θεσµικά (οι θεσµοί προηγούνται των 

πράξεων). ∆εν θα αποµείνει θεσµικό δίκτυ προστασίας για τον εργαζόµενο, όταν θα έπρεπε να 

γίνεται σεβαστό το έργο που έχει παραχθεί και να δίνονται εχέγγυα µε πράξεις που θα 

αφορούν όλο το προσωπικό. Όσον αφορά στους µόνιµους υπάλληλους, πέρα από τις 

µειώσεις µισθών, έχουν παγώσει οι προσλήψεις (έτσι π.χ. καθίσταται δυνατό οι αποζηµιώσεις 

να µειώνονται και εφικτός ο περιορισµός της άσκησης όποιων δηµοκρατικών δικαιωµάτων 

υπάρχουν (που ∆ΕΠΑ και ∆ΕΣΦΑ αναγνωρίζουν φυσικά µόνο για τους µόνιµους υπάλληλους, 

που ενσωµατώνουν κυρίως σε επιτελικές θέσεις εργασίας)). 

 

Υπάρχει ένα σκεπτικό που προβάλλεται και µε το οποίο γίνεται λόγος για αποζηµίωση των 

ΕΠΑ επειδή σπάει το µονοπώλιο στην εµπορία που τους είχε παραχωρηθεί από τη ∆ΕΠΑ για 

30 χρόνια για λόγους που δεν εξηγούνται (στον τύπο) ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο (που 

επίσης δεν εξηγείται). Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην απελευθέρωση της αγορά ενέργειας µέχρι 

σήµερα, αυτό το οποίο στην πραγµατικότητα ζητείται, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους 

(ανεξάρτητα από το αν είναι «ορθοί» ή όχι – σε όλα αυτά δεν υπάρχει καµία ορθότητα), είναι 

άλλη µία επιδότηση των ΕΠΑ και όχι αποζηµίωση.  

 

Η αντίφαση προκύπτει έναντι όσων είδαµε στην περίπτωση απελευθέρωσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα επιχειρήµατα από τους ιδιώτες και τη ΡΑΕ αφορούσαν το «σπάσιµο» του 

µονοπωλίου της ∆ΕΗ, προκειµένου να ευνοηθούν οι ιδιώτες που έµπαιναν στην αγορά 

«αδικούµενοι», λόγω της µονοπωλιακής εκµετάλλευσης του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών 

µονάδων από τη ∆ΕΗ. Η ∆ΕΗ που θα µείνει θα έχει, υποτίθεται, «αποζηµιωθεί» µε το τίµηµα 

της πώλησης της «µικρής ∆ΕΗ». Κάτι τέτοιο είναι φυσικά αδύνατο. Πώς θα ανταγωνιστεί η 

∆ΕΗ που θα µείνει τη νέα ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα παράγει ρεύµα µε τα φιλέτα (λιγνιτικά 

και υδροηλεκτρικά έργα) της ∆ΕΗ µε το πλέον χαµηλό κόστος σε επίπεδο χώρας
92

; Παρά 

δηλαδή τα όσα λέγονται περί «ελεύθερης αγοράς», έχουµε µπροστά µας την περίπτωση ενός 

«φυσικού µονοπωλίου» (οι τιµές είναι ασυναγώνιστες), που σαν τέτοιο θα περάσει σε αυτούς 

που θα αγοράσουν τη «µικρή ∆ΕΗ». Οι απώλειες και οι συνέπειες για τον ελληνικό λαό θα 

είναι ανυπολόγιστες, κολοσσιαίες σε διάφορα επίπεδα.  

 

Πως λοιπόν αυτοί που µονοπωλούν τη λιανική εµπορία του φυσικού αερίου, νοµιµοποιούνται 

σε αποζηµίωση; ∆εν νοµιµοποιούνται ούτε σε χρονική και γεωγραφική επέκταση των 
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συµβολαίων τους, όσον αφορά την εµπορία, αφού δεν στερούνται τίποτα άλλο πέρα από το 

µονοπώλιο στις πωλήσεις και αυτό δεν επηρεάζει τις τιµές (χοντρικής) µε τις οποίες αγόραζαν 

ή αγοράζουν φυσικό αέριο (π.χ. µπορούν να αγοράζουν κάποιες ποσότητες σε πολύ χαµηλή 

τιµή από τις δηµοπρασίες της ∆ΕΠΑ, όπως και οποιοσδήποτε άλλος (εκτός φυσικά των 

νοικοκυριών, γενικά των πολύ µικρών καταναλωτών)). 

 

Το µόνο δηλαδή που θα αλλάξει µε την περαιτέρω «απελευθέρωση» της αγοράς του φυσικού 

αερίου για τον τελικό καταναλωτή είναι πως για να επωφελούνται κάποιοι ιδιώτες θα συνεχιστεί 

η αύξηση των τιµών λιανικής πώλησης του φυσικού αερίου, η αύξηση στα κόστη για τα δίκτυα 

(επεκτάσεις & συντήρηση), η ασάφεια στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (γιατί κάτι τέτοιο 

απαιτεί ολοκληρωµένη διαχείριση) και η τυχόν νέα επιδότηση των ΕΠΑ από το ελληνικό 

δηµόσιο, είτε άµεσα, είτε έµµεσα.   

 

Τέλος, αλλά πολύ σηµαντικά, σε ισχύ παραµένει η απόφαση για πώληση της ∆ΕΠΑ (κατά 65% 

δηµόσιας και αρµόδιας για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στη χώρα), η οποία εκτιµούµε 

πως θα επιταχυνθεί µε την απελευθέρωση και µάλιστα σε ισχυρά µονοπώλια. Αυτό πιστοποιεί 

και η πώληση του 66% του ∆ΕΣΦΑ. Το λέµε αυτό σαν ένα σενάριο – απάντηση, που ακόµη 

και αν αλλάξουν οι συσχετισµοί ή τα σενάρια δεν θα αλλάξει την ΟΥΣΙΑ του θέµατος, που ήταν 

και παραµένει η ιδιωτικοποίηση – έλεγχος της ∆ΕΠΑ (των λειτουργιών της, µεταξύ των οποίων 

και πολύ σηµαντικά, της προµήθειας). Υπάρχει άλλος στόχος για τον πωλητή ενός 

εµπορεύµατος, εκτός από τον έµµεσο ή άµεσο έλεγχο µίας αγοράς και τη δηµιουργία 

δυνητικών αγορών; Μία τέτοια αγορά είναι η ελληνική και άλλες γύρω της. ∆εν θα πρέπει να 

υποτιµηθούν τα κέρδη που προέρχονται από τα τέλη στα υφιστάµενα δίκτυα και τις πωλήσεις 

στις συγκεντρωµένες, µικρές καταναλώσεις και από την µελλοντική επέκταση της αεριοκίνησης 

που απαιτεί πρατήρια.  ∆εν µπορεί να υποτιµηθούν, γιατί αφενός θα προσµετρούνται στη 

συµφωνία για τη µοιρασιά µεταξύ της υπάρχουσας «συνωµοσίας της σιωπής», δηλαδή της 

εγχώριας άρχουσας τάξης και αφετέρου θα συµβάλουν στην αναγκαία χειραγώγηση και τον 

αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης (όσο η ενεργειακή πενία αυξάνεται).  

Θέµατα ασφάλειας 
Η κατάσταση έχει αποτιµηθεί από δηµοσιεύµατα που βρέθηκαν έως το 2005

93
κυρίως ως προς 

τα αστικά δίκτυα και αφορά θέµατα: 

• ∆ιαρροής φυσικού αερίου, β.λ. πυρκαγιά το 2002 σε φρεάτιο µπροστά σε οικοδοµή στη 

Θεσσαλονίκη που θα συνδέονταν µε το κεντρικό δίκτυο του φυσικού αερίου και διαρροή 

κατά τη διάρκεια εργασιών στο νοσοκοµείο Ευαγγελισµός στην Αθήνα το 2004.  

• Λακούβες στα έργα φυσικού αερίου, προβλήµατα κατά τη διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων, που οφείλονται και στις καθυστερήσεις των αποκαταστάσεων – 

ασφαλτοστρώσεων (από υπεργολάβους). 

• Πληθώρα παραλείψεων στην κατασκευή δικτύου στις οικοδοµές. Έχει καταγραφεί µέχρι 

και καλούπωµα αγωγού φυσικού αερίου µε τσιµέντο, που καθιστά τον αγωγό µη 

επισκέψιµο και τη συντήρηση του αδύνατη. 

• Προβλήµατα στην εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού.  
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• Έλεγχοι καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων λεβήτων στις κεντρικές θερµάνσεις. Π.χ. 

κατά την αλλαγή του καυστήρα δεν ελέγχεται ο λέβητας και µπορεί να διατηρηθεί ο ίδιος 

ώστε να παραµένει χαµηλό το κόστος εγκατάστασης.  

• Τήρηση µέτρων ασφαλείας από τους καταναλωτές.  

• Ατελής καύση – παραγωγή CO. Π.χ. δεν προβλέπεται υποχρεωτικά η τοποθέτηση ειδικών 

ανιχνευτών στο χώρο κατοικίας που διακόπτουν αυτόµατα την παροχή αερίου, 

διαφοροποιεί τη συχνότητα επιτήρησης της εγκατάστασης µε πίεση <100mbar, δεν 

προβλέπεται  υποχρεωτική εγκατάσταση µόνιµων συστηµάτων ανίχνευσης εκρηκτικών 

αερίων αν τα λεβητοστάσια είναι υπόγεια. Τα περισσότερα ατυχήµατα που έχουν 

καταγραφεί στο εξωτερικό οφείλονται στην ατελή καύση φυσικού αερίου (ενδεικτικά µεταξύ 

1986-2004 στο Ηνωµένο Βασίλειο καταγράφηκαν 2.362 ατυχήµατα µε 657 θανάτους και 

3.390 τραυµατισµούς). 

• Αστοχία σωληνώσεων. Η δεύτερη αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων, βάσει της διεθνούς 

εµπειρίας, είναι η αστοχία των σωληνώσεων από διάφορες αιτίες όπως: α) σεισµικές 

καταπονήσεις ή άλλη µηχανική πρόσκρουση, β) θερµικές καταπονήσεις επί των 

σωληνώσεων του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς, γ) γήρανση ή 

διάβρωση τµηµάτων του δικτύου, που έχει σαν αποτέλεσµα τη διαρροή από οπές, δ) 

εσωτερική καταπόνηση της εγκατάστασης λόγω υπερπίεσης.  

• Καθυστερήσεις στη σύνδεση καταναλωτών λόγω έλλειψης προσωπικού, προβλήµατα µε 

τους υπεργολάβους, λάθη των πολιτών κ.α. Καθυστερήσεις στην έκδοση οικοδοµικών 

αδειών. Στην Αθήνα το θέµα των καθυστερήσεων αντιµετωπίστηκε µε έλεγχο των µελετών 

από εξωτερικούς συνεργάτες, χρεώνοντας παράβολο. Αισθητικά προβλήµατα.  

 

Πολύ βασικό θέµα στις εσωτερικές εγκαταστάσεις είναι η πιστοποίηση. Σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα (βρέθηκαν µέχρι το 2005), οι ΕΠΑ είναι ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόµενος 

ενώ οι υποχρεώσεις τους ως προς τον έλεγχο και τη συντήρηση παραµένουν ασαφείς. 

Ασαφής είναι και η ευθύνη των ΕΠΑ όσο και της πολιτείας για την περίπτωση ατυχήµατος. 

Ασαφές είναι και το θέµα της θεώρησης της δήλωσης του εγκαταστάτη και το νόηµα που έχει 

αυτή. Το επακόλουθο είναι σε περίπτωση που συµβεί κάποιο ατύχηµα να αποδοθούν ευθύνες 

στον µηχανικό επιβλέποντα κυρίως, αλλά και στον εγκαταστάτη τεχνικό, στον τεχνικό καυσίµου 

αερίου ή στον καταναλωτή. Ο µεµονωµένος διπλ. Μηχανικός και οι υπόλοιποι συντελεστές δεν 

µπορούν και δεν πρέπει να επωµίζονται σήµερα την κύρια κρατική και εταιρική ευθύνη, παρά 

µόνο αυτή που πραγµατικά τους αναλογεί στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης διακριτής θέσης 

εργασίας. Η τελική ευθύνη του κράτους στη διαφύλαξη της δηµόσιας ασφάλειας και υγείας δε 

µεταβιβάζεται και δεν πρέπει να µετατραπεί σε ατοµική ευθύνη του εργαζόµενου και του 

καταναλωτή φυσικού αερίου, γιατί κάτι τέτοιο ∆ΕΝ αγγίζει την ουσία του ζητήµατος και η ουσία 

του ζητήµατος δεν είναι η ευθυνοφοβία ή η ανάληψη υπέρµετρης ευθύνης, αλλά η 

αποτελεσµατικότητα. 

 

Εξάλλου η εκτίµηση και διαχείριση της επικινδυνότητας δε µπορεί και δεν πρέπει να 

περιορισθεί µονοµερώς στο σκέλος της εσωτερικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων και του 

δικτύου µεταφοράς και διανοµής του φυσικού αερίου. Απαιτείται η ύπαρξη θεσµοθετηµένης 

διαδικασίας συνολικής εκτίµησης της επικινδυνότητας για ολόκληρη την περιοχή διανοµής του 

φυσικού αερίου όπου συνυπάρχουν κατοικίες πολιτών και εργασιακοί χώροι, σε όλες τις 

διαφορετικές φάσεις: σχεδιασµού, εγκατάστασης, λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται η 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ενός εναρκτήριου γεγονότος, η ελαχιστοποίηση των 

συνεπειών, η συνδυασµένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, η προστασία της υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζοµένων.  

 

Γενικά υπάρχει πολυδιάσπαση αντικείµενου. Απαιτείται η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου 

πλαισίου διαχείρισης της επικινδυνότητας και της προστασίας της δηµόσιας ασφάλειας απ΄ τη 

µεταφορά, τη διανοµή, τη λειτουργία και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως 

και από την εµπειρία που αποκτάται και αυτό δεν µπορεί να συµβεί όταν βασικό κριτήριο στην 



 

28/28 

 

υλοποίηση των διαφόρων σταδίων είναι η διασφάλιση υψηλής κερδοφορίας και γρήγορης 

απόσβεσης της επένδυσης κάθε εταιρείας. 

Συµπεράσµατα - προτάσεις 
Ένας ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας που θα αποτελεί λαϊκή περιουσία µπορεί να 

υλοποιήσει έναν ενεργειακό σχεδιασµό ο οποίος θα συνδυάζει αρµονικά την προώθηση του 

στόχου της µείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, της φθηνής λαϊκής κατανάλωσης, 

της εξοικονόµησης ενέργειας και της ασφάλειας µε τους στόχους της προστασίας του 

περιβάλλοντος, γιατί είναι δρόµος απαλλαγµένος από τις αντιφάσεις και τους 

παραµορφωτικούς φακούς του κέρδους. Είναι ο δρόµος που µπορεί να διασφαλίσει την 

ορθολογική οργάνωση και χρήση των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων, εξαλείφοντας τη 

σπατάλη τους, αλλά και τα διάφορα κενά. Σε τελευταία ανάλυση, ο ενιαίος κρατικός φορέας µε 

εργατικό έλεγχο θα κατοχυρώνει την ενέργεια σαν κοινωνικό αγαθό και όχι σαν εµπόρευµα.  

Η συγκρότηση και δράση του συγκεκριµένου φορέα προϋποθέτει, καταρχήν, την ανατροπή του 

καθεστώτος «απελευθέρωσης» του τοµέα της ενέργειας και άλλα µέτρα σε όλα τα επίπεδα που 

παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Ο ενιαίος φορέας µπορεί να καλύπτει το σύνολο 

των προβλεπόµενων φάσεων και διαδικασιών και να αναλάβει την κύρια ευθύνη 

εγκατάστασης, λειτουργίας και ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς, διανοµής και χρήσης 

φυσικού αερίου.  Παράλληλα, θα καταστεί αναγκαίο να θεσµοθετηθούν διακριτές θέσεις 

εργασίας πλήρους απασχόλησης σε όλους τους τοµείς σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις 

συγκεκριµένες ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για συντονισµό των πρωτοβάθµιων σωµατείων στον τοµέα του 

φυσικού αερίου, µε την καθοριστική συνδροµή της νυν οµοσπονδίας Ενέργειας, ενόψει της 

περαιτέρω απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, εκτιµούνται σαν ώριµα τα 

παρακάτω βήµατα:  

• ∆ιενέργεια διηµερίδας των εργαζοµένων για τις εξελίξεις στο φυσικό αέριο και τις 

προτάσεις τους. Ας µην ξεχνάµε ότι για τα εργασιακά ζητήµατα (θέσεις εργασίας, µισθοί, 

εργασιακές σχέσεις, δηµοκρατικά δικαιώµατα) η µόνη εγγύηση είναι η παραγωγή, πολύ 

χοντρικά, αξιών χρήσης αποκλειστικά για τον εργαζόµενο λαό, συνεπώς οι εργαζόµενοι 

είναι αναγκαίο να έχουν µία κατά το δυνατό ολοκληρωµένη άποψη για τα ζητήµατα 

παραγωγής και να την προβάλουν.  

• Συνέντευξη τύπου ώστε να ενηµερωθεί, κατά το δυνατό, η κοινή γνώµη. 

• Μια και αποτελεί κεκτηµένο δικαίωµα οι απόψεις των εργαζοµένων να ακούγονται, να 

καταγράφονται, αλλά και τυπικά να λαµβάνονται υπόψη πριν τη λήψη αποφάσεων σε 

επίπεδο εµπλεκόµενων εταιρειών και φορέων και συνεπώς πριν την κατάθεση προς 

ψήφιση ενός νοµοσχεδίου για το φυσικό αέριο, συνάντηση για ενηµέρωση των διοικήσεων 

των εταιριών στον τοµέα του φυσικού αερίου µε τις θέσεις των εργαζοµένων, όπως θα 

έχουν αποφασιστεί µε το κλείσιµο της διηµερίδας. Ανάλογα, ενηµέρωση του ΥΠΕΚΑ και 

πάλι µε συνάντηση. 

• Γενική συνέλευση των πρωτοβάθµιων σωµατείων και σύσκεψη, ώστε αφού ληφθούν 

υπόψη τα αποτελέσµατα που έδωσε η δηµοσιότητα του ζητήµατος και ο διάλογος σε 

επίπεδο εταιριών (∆ΕΠΑ – ∆ΕΣΦΑ - ΕΠΑ) και ΥΠΕΚΑ, να αποφασιστούν τα επόµενα 

βήµατα, που θα πρέπει όµως να έχουν προταθεί και συζητηθεί έγκαιρα. 

 

Ν.Α.  

 


