
1 Κ £ § «1

:γιά ο ικίίβρ υ ι 
ανακαίνιση, σπιτιού

ΤΑ ΝΕΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο

ν  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Α ^  η

4-5 Απριλίου 2009

Το σ το ίχ η μ α
τη ε  π ράσ ινηδ 
ανάπ τυξηβ

για μια άδεια αιολικού
•πάρκου στην Ελλάδα

·; *  / Ιί- ...,. ' ·.- ' 1 /;:·'>  ’Ά ί - ■··· - ./ .)·

Υδρογόνο από πλωτέε
" · £» ·■■* ρ.*’· γ ·:-.*■' ?***.. -..-*·■

ανεμογεννητριεε · '



ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ώρα μηδέν για πράσινες επενδύσεις
Αρκετοί χαρακτηρίζουν τις πράσινες εξαγγελίες ως μια πολιτική μόδα που επί του παρόντος ικανοποιεί την κοινή γνώμη, αλλά γρήγορα θα 
περάσει. 'Αλλοι κατηγορούν τις κυβερνήσεις τους ότι σκορπούν χρήματα για οφέλη που θα έρθουν πολύ αργότερα. Και κάποιοι θεωρούν ότι θα 
στερήσουν θέσεις εργασίας από άλλες δραστηριότητες που σταδιακά θα συρρικνωθούν.

Ακόμη και αν όλα αυτά απο- 
δειχθούν αλήθεια, προς το 
παρόν δεκάδες κυβερνήσεις 

σε όλο τον πλανήτη αντιλαμβάνο
νται τη διεθνή κρίση ως μια ευκαι
ρία για αλλαγή νοοτροπίας που θα 
ωφελήσει το περιβάλλον και θα 
βοηθήσει εντός των προσεχών ε
τών την παγκόσμια οικονομία να 
ανακάμψει. Δεν πρόκειται για θε
ωρίες αλλά για ένα ποσό ύψους 
σχεδόν... μισού τρισεκατομμυρίου 
δολαρίων (436 δισ. δολ.), υπό μορ
φή επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών 
και κάθε είδους κινήτρων, το οποίο 
οι κυβερνήσεις των χωρών του πλα
νήτη έχουν ανακοινώσει ότι θα δια
θέσουν σε πράσινες δράσεις. Δείγ
μα ακριβώς αυτής της αλλαγής νο
οτροπίας είναι το γεγονός ότι τα 

περισσότερα α-

Με προγράμματα 
επιδοτήσεων από 
το κράτοε και 
ιδιωτικέε 
επενδύσειε 
φιλοδοξεί 
η Ελλάδα  
να καλύψει 
το χαμένο έδαφοε

πό τα κεφάλαια 
αυτά θα διατε
θούν το 2009 και 
το 2010, και μά
λιστα σε δράσης 
εξοικονόμησης 
ενέργειας, κάτι 
που δείχνει ότι 
σε πολλές χώ
ρες η οικολογι
κή συνείδηση α
πό μόδα του πε
ριθωρίου στις 
δεκαετίες του 
'80 και του '90, 
γίνετα ι πλέον 
κυρίαρχη τάση.

Από το συνολικό πρόγραμμα α
νάκαμψης της οικονομίας των Η- 
ΠΑπου ανακοίνωσε ο Αμερικανός 
πρόεδρος, το 12% των κονδυλίων 
(94 δισ. δολάρια) θα κατευθυνθεί 
στη δημιουργία πράσινων θέσεων 
απασχόλησης. Το αντίστοιχο πο
σοστό ανεβαίνει στο 13% για τη 
Γερμανία, σκαρφαλώνει στο 38% 
για την Κίνα και εκτινάσσεται στο 
81% στην περίπτωση της Νότιας 
Κορέας, σύμφωνα με παγκόσμια έ
ρευνα που διεξήγαγε τον Φεβρου
άριο για την πράσινη οικονομία η 
τράπεζα HSBC.

Τα ευρωκονδύλια
Δυστυχώς στη σχετική λίστα η 

Ελλάδα υστερεί. Το υπουργείο Α
νάπτυξης σκοπεύει σύντομα να α
νακοινώσει δύο προγράμματα ε
πιδοτήσεων σε νοικοκυριά -  για 
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ε 
νέργειας σε κατοικίες και για την 
απόσυρση των ενεργοβόρων οι
κιακών συσκευών. Εντούτοις η Ελ
λάδα συνεχίζει να βάζει το κλίμα 
σε δεύτερη μοίρα. Αν μάλιστα δεν 
υπήρχαν τα ευρωκονδύλια, χάρη

Κάθε 25 λεπτά 
και μια
ανεμογεννητρκ

Σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήσεις των μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη, 

με βάση τα όσα έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα, πρόκειται να διαθέσουν 

για την τόνωση των οικονομιών τους το αστρονομικό ποσό των

ποντάρουν στην πράσινη οικονομία 

ως μέσο εξόδου από την κρίση

είναι και το γεγονός ότι η 

μερίδα του λέοντος των 

κονδυλίων αυτών θα διατεθεί

το 2009 και το 2010.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο

πακέτο ενίσχυσης του

περ ιβά λλοντος που έ χ ε ι

εξαγγελθεί ποτέ, \»ε

στόχο τη δημιουργία 

πολλών εκατομμυρίων

νέων θέσεων εργασίας

μέχρι το τέλος του

2010- Το γεγονός

μεταφράζεται στο ότι κάθε 25 

λεπτό της ώρας θα 

εγκαθίσταται

στον πλανήτη και μια

ανεμογεννητρια

στα οποία μέσω του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (το γνωστό Ε- 
ΣΠΑ) θα γίνει εφικτή από την Ελ
λάδα η χρηματοδότηση των παρα
πάνω προγραμμάτων, το πιθανό
τερο είναι πως ούτε αυτά θα πραγ
ματοποιούνταν.

Αυτή είναι και η ειδοποιός δια
φορά της χώρας σε σχέση με τις 
περισσότερες από τις ευρωπαϊ
κές. Εκείνες, αντίθετα με εμάς, δεν 
βασίζονται στο «σωσίβιο» της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύ- 
σουν την πράσινη οικονομία, αλ
λά χρηματοδοτούν τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας στο περι
βάλλον με δεκάδες δισ. ευρώ από

τον κρατικό τους προϋπολογισμό. 
Από τα  81 δισ. ευρώ του π ρο
γράμματος ανάκαμψης της γερ
μανικής οικονομίας που εξήγγει
λε τον Νοέμβριο η καγκελάριος 
Μέρκελ και που σε μεγάλο μέρος 
βασίζεται σε ιδίους πόρους, τα 
10,7 δισ. ευρώ (13%) κατευθύνο- 
νται σε ΑΠΕ και σε παρόμοιους 
σκοπούς. Πεντέμισι δισ. σε σύ
νολο 26 δισ. ευρώ θα δαπανήσει 
στην πράσινη ενέργεια η Γαλλία 
(21%), 640 εκατ. σε σύνολο 11 δισ. 
ευρώ η Ισπανία (6%), 1,5 δισ. σε 
σύνολο 22 δισ. στερλινών η Βρε
τανία (7%), 1 δισ. σε σύνολο 80 
δισ. ευρώ η Ιταλία (1,3%) κοκ. Τα

ποσά αυτά δεν αφορούν τα περί
που 105 δισ. ευρώ τω ν κοινοτι
κών κονδυλίων που ανακοίνωσε 
στις αρχές Μαρτίου του 2009 ότι 
θα κατευθυνθούν στην πράσινη 
οικονομία, η επίτροπος για θέμα
τα  Περιφερειακής Πολιτικής κ. 
Χούμπνερ, προκειμένου να το 
νωθεί η απασχόληση στην Ε.Ε. εν 
μέσω της κρίσης.

Οι τράπεζες
Στην έρευνα της HSBC φαίνε

ται ότι το μόνο πρόγραμμα που έ
χει ανακοινώσει η Ελλάδα από την 
έναρξη της κρίσης έως σήμερα εί
ναι το πακέτο των 28 δισ. ευρώ για

την ενίσχυση της ρευστότητας των 
τραπεζών, στο οποίο δεν υπάρχει 
η παραμικρή δέσμευση εκ μέρους 
των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρη
ματοδοτήσουν πράσινες επενδύ
σεις.

Η Ελλάδα, μαζί με τις Ολλανδία, 
Δανία και Ιρλανδία, συγκαταλέγε
ται στην κατηγορία των χωρών ε
κείνων που δεν πρόκειται να δια
θέσουν παρά ελάχιστα ευρώ από 
τα πακέτα ανάκαμψης των οικο
νομιών τους σε πράσινες δράσεις, 
με τη διαφορά ότι οι τρεις παρα
πάνω χώρες έχουν κάνει εδώ και 
δεκαετίες την ενεργειακή τους ε
πανάσταση.
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Αλλάζουμε τη γραμμή του Ηλεκτρικού. 
Κι εσεί$ σύντομα θα απολαμβάνετε 

μεγαλύτερη ταχύτητα, λιγότερο θόρυβο,

περισσότερη ασφάλεια.

Για περισσότερο από 100 χρόνια, ο Ηλεκτρικόε προσέφερε πολλά. Α λλά  σήμερα χρειάζεται ανανέωση, για να 
σα$ προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, λιγότερο θόρυβο και, πάνω από όλα, περισσότερη ασφάλεια. Γι' αυτόν το 
λόγο ξεκινάμε ένα μεγάλο έργο αλλαγήδ τηδ γραμμήδ. Ο πα « κάθε μεγάλο έργο, έτσι και αυτό θα επιφέρει 
προσωρινέδ αλλαγέ$ στΐ5 καθημερινέε μα$ συνήθειε5 μέχρι να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό, ζητάμε την κατανόησή σα5.

Σύντομα ο ΗΣΑΠ θα κινείται σε νέε$ γραμμέε ώστε να βελτιώσει την ποιότητα ζωήε
και την ασφάλεια στιε μετακινήσει σα5.

Για περισσότερεδ ηληροφσρίεδ καλέσχε στο 2103293000 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα w w w.isap.gr

Α λλα γή  γραμμή$. Επιμονή στην ασφάλεια.

Δικτυώ νουμί το Μέλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένταση.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥϊΗΣ

http://www.isap.gr


ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ» ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΝΕΕΣ

Παγκόσμια στροφή στην καθα
Αλλάζουν νοοτροπία οι παραδοσιακά πιο «βρώ

μικες» χώρες του πλανήτη, όπως οι ΗΠΑ και η 
Κίνα, όπως φαίνεται από τα προγράμματα πρά

σινης ανάπτυξης που έχουν ανακοινώσει και τα ο
ποία είναι πολύ πιο γενναία από τα αντίστοιχα ευ
ρωπαϊκά.

Δίνουν μάλιστα έμφαση στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης που θα ανακουφίσουν καταρχήν τους 
χαμηλόμισθους, απαντώντας έτσι στην κριτική ότι 
κακώς δαπανώνται τόσα χρήματα σε οικολογικές 
δράσεις, αφού τα οφέλη θα φανούν έπειτα από πολ
λά χρόνια.

Μακριά από τη λογική των φοροαπαλλαγών της 
εποχής Μπους για όσους δηλώνουν εισόδημα άνω 
των 250.000 δολαρίων ετησίως, το πράσινο πακέτο 
Ομπάμα συνολικού ύψους 94 δισ. δολαρίων απο
βλέπει καταρχήν στην επιδότηση των πιο φτωχών 
νοικοκυριών για εργασίες στα σπίτια τους που πε
ριλαμβάνουν μόνωση, καθώς επίσης τοποθέτηση 
καλύτερης ποιότητας κουφωμάτων και διπλών τζα
μιών. Ο στόχος είναι η μείωση στους λογαριασμούς 
των νοικοκυριών αυτών να φτάσει τα 300 δολάρια 
ετησίως, μέσα από επιδοτήσεις συνολικού ύψους 5 

δισ. δολ. Άλλα κονδύλια θα διατεθούν 
για την ενεργειακή ανακαίνιση ομο
σπονδιακών κτιρίων, καθώς και για 
την επαγγελματική κατάρτιση τεχνι
τών στην εγκατάσταση μονώσεων και 
συναφούς εξοπλισμού.

Εξαιρετικά φιλόδοξο είναι και το 
σχέδιο στον τομέα του ηλεκτρισμού, 
για τη δημιουργία ενός «έξυπνου υ- 
περδικτύού», που στόχο έχει να απο
σοβήσει απώλειες στην παραγωγή ε
νέργειας και το οποίο θα λάβει χρη
ματοδότηση 11 δισ. δολ. Επιπλέον 6 
δισ. δολ. υπολογίζεται να διατεθούν 
σε εγγυήσεις δανείων, με στόχο τη δη
μιουργία δικτύων σύνδεσης αιολικών 
πάρκων σε απομακρυσμένες περιο
χές. Η κυβέρνηση Ομπάμα εκτιμά ότι 
θα δημιουργηθούν συνολικά την επό
μενη δεκαετία 5 εκατομμύρια νέες πρά

σινες θέσεις εργα
σίας που θα προ
στεθούν στα 8,5 
εκατομμύρια όσων 
απασχολούνται ή
δη σήμερα στις α
νανεώσιμες μορ
φές ενέργειας. 

Το αν ο Α
μ ε ρ ικ α ν ό ς  
πρόεδρος κα
ταφέρει ή ό
χι να ξεπε- 
ράσει την 
κρίση με 
εργαλείο  
τηνπράσι- 
νη οικονο
μία θα αρ

χίσει να φαί
νετα ι μέσα 

στο 2010. Το μό
νο βέβαιο είναι όπ ό

σο η πράσινη εργασία θα δίνει α
παντήσεις στις προσωπικές προσ
δοκίες των Αμερικανών για αλ
λαγή και τους γεμίζει με ελπίδες 
για ένα καλύτερο μέλλον, η πο
λιτική εξουσία δεν θά εγκατα
λείψει το εγχείρημα, ακόμη κι 
αν αυτό αποδειχθεί ότι στερεί
ται οικονομικής βιωσιμότητας.

9 4  δισ.
δολάρια είναι το 
πακέτο Ομπάμα 
για την πράσινη 
οικονομία

5  εκατ.
πράσινεε θέσειε 
εργασίαε 
φιλοδοξεί να 
δημιουργήσει 
μέσα στα 
επόμενα 10 
χρόνια

ΚΙΝΑ
Πρώτη στην εγκατάσταση νέων αιολικών πάρκων

Τα τελευταία χρόνια σημειώνει μια 
θεαματική στροφή όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στη 
μάχη για την κλιματική αλλαγή. Χα
ρακτηριστικό είναι ότι από το πακέτο 
- μαμούθ των 586 δισ. δολαρίων που 
ανακοίνωσε το Πεκίνο για την τόνω
ση της κινεζικής οικονομίας, τα 221,3 
δισ. δολ. (38%) θα διατεθούν για πρά
σινες επιχειρηματικές δράσεις. Επι
δοτήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία 
για την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτο
κινήτων και μείωση της φορολογίας 
για αγορές οχημάτων με κινητήρες κά
τω των 1.600 κυβικών, είναι μονάχα 
ορισμένα από τα μέτρα στον τομέα των 
μεταφορών.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται 
και η κατασκευή 16.000 χιλιομέτρων 
νέων σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι 
και το τέλος του 2010. «Έξυπνα» δί
κτυα γραμμών μεταφοράς υψηλής και 
μέσης τάσης σε όλη τη χώρα, που θα 
επιτρέψουν στο σύστημα να σηκώσει 
την ενέργεια περισσότερων αιολικών 
πάρκων, είναι επίσης η βασική εξαγ-

γελία στο μέτωπο του ηλεκτρισμού. 
Το 2008 η Κίνα διπλάσιασε την εγκα
τεστημένη της ισχύ σε αιολικά πάρκα 
και αποτελεί σήμερα τη δεύτερη με-

γαλύτερη αγορά στον κόσμο για ανε- 
μογεννήτριες, μετά τις ΗΠΑ. Στο τέ
λος του 2009 φιλοδοξεί να βρίσκεται 
στην πρώτη θέση.



ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ρή ενέργεια
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Νέος στόχος τα αυτοκίνητα

900.

Τα διαδοχικά πακέτα που ανα
κοίνωσε η κ. Μέρκελ τον Νο

έμβριο και τον Ιανουάριο είναι τα 
πιο γεννα ία  προγράμματα εν ί
σχυσης της πράσινης οικονομίας 
που εξαγγέλθηκαν μέχρι σήμερα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολι
κού ύψους 11 δισ. ευρώ, με ορί
ζοντα υλοποίησης μέχρι το τέλος 
του 2010, και με το βάρος 
τους να πέφτει στα «κα- 
θαρότερα» αυτοκίνη
τα και στα λιγότερο 
ενεργοβόρα κτίρια, J  
φιλοδοξούν να το 
νώσουν τα μέγιστα 
την ασθμαίνουσα, 
όπως και κάθε άλ
λη στην Ευρώπη, 
οικονομία. Ειδικά 
σ τον τομέα τω ν  με
ταφορών, προβλέπεται 
μπόνους 2.500 ευρώ για 
την αντικατάσταση οχημάτων 
παλαιάς τεχνολογίας ηλικίας άνω των 9 
ετών και την αγορά νέων που να πληρούν 
τα  πρότυπα της Ε.Ε. για χαμηλές εκπο
μπές C02.

Για να στηρίξει την παραγωγή κινητή
ρων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, η κυβέρνηση θα διαθέσει στην 
αυτοκινητοβιομηχανία δάνεια ύψους 5 
δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, ε 
νώ για όλα τα παλαιά οχήματα καθιερώ
νεται από τον Ιούλιο αυστηρή φορολογία 
με βάση τις ποσότητες ρύπων που εκπέ-

πράσινεβ θ έσ ε«  
εργασίαδ φιλοδοξεί να 
δημιουργήσει έωε το 

τέλοετου 2010

μπουν (για τα νέα θα ισχύσει 
από το 2013). Στον κτιριακό το
μέα, θα δοθούν επιδοτήσεις 3 
δισ. ευρώ σε νοικοκυριά για ε

νεργειακές επισκευές στις κα
τοικίες τους, στο πλαίσιο εφαρ

μογής της κοινοτικής οδηγίας για 
την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτί

ρια, που σύντομα θα αρχίσει να τρέχει και 
στην Ελλάδα. Εντύπωση ίσως προκαλέ- 
σει σε κάποιους το γεγονός ότι το πρά
σινο γερμανικό πρόγραμμα δεν διαθέτει 
ούτε μισό ευρώ για επενδύσεις σε Ανα
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο λόγος εί
ναι απλός: η Γερμανία είναι leader στις 
ΑΠΕ παγκοσμίως, επομένως από τη στιγ
μή που η ανάπτυξή τους συνεχίζει να τρέ
χει με απίστευτα υψηλά ποσοστά -  παρά 
την οικονομική κρίση -  κρίθηκε σκόπιμο 
τα κεφάλαια του κρατικού προϋπολογι
σμού να διατεθούν αλλού...

δολ. θα διατεθούν σε 
νοικοκυριά για 
παρεμβάσειε 

εξοικονόμησή  
ενέργειαε 

1  oris καιοικίεε

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Δημιουργούν 960.000 
θέσεις εργασίας
Τ ο καλύτερο ωστόσο παράδειγ

μα για το πώς μια χώρα επιχει
ρεί να εκμεταλλευθεί την παγκό
σμια κρίση για να στραφεί στην πρά
σινη ενέργεια είναι το πρόγραμμα 
της Νότιας Κορέας. Από τα 38,1 δισ. 
δολάρια του πακέτου ανάκαμψης 
που ανακοίνωσε τον Ιανουάριο η 
κυβέρνηση της Σεούλ, σε πράσινα 
έργα θα διατεθεί το 81 %, δηλαδή τα 
30,7 δισ. Το πράσινο κορεατικό «νι- 
ου ντιλ» αποσκοπεί έως το 2010 στη 
δημιουργία 960.000 νέων θέσεων 
απασχόλησης, εκ τω ν οποίων οι 
149.000 μέσα στο 2009, κυρίως στον 
κλάδο των κατασκευών. Περιλαμβάνει βελ
τίωση των ενεργειακών συνθηκών καταρ- 
χήν στα σχολεία και στην περιφέρεια, αλ
λά και συνολικά στον οικιακό τομέα μέσα 
από την ανέγερση 2 εκατομμυρίων πράσι
νων κατοικιών και την εγκατάσταση λα
μπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στα δη
μόσια κτίρια. Κονδύλια θα διατεθούν για 
την παραγωγή αυτόνομων ενεργειακά - οι-

κολογικών αυτοκινήτων, καθώς επίσης για 
την επέκταση των μέσων σταθερής τρο
χιάς. Το κορεατικό πρόγραμμα φέρει τη 
σφραγίδα και την υποστήριξη του γενικού 
γραμματέα του ΟΗΕ, του Κορεάτη Μπαν 
Γκι-Mouv, που τάσσεται υπέρ της μάχης 
για την κλιματική αλλαγή, ενώ η Σεούλ με 
ένα παραπλήσιο πακέτο φιλοδοξεί να προ- 
σελκύσει στη χώρα ιδιωτικές επενδύσεις 
στους τομείς των ΑΠΕ.

0 67χρονος 
Αμερικανός 
Νιάγκλας Τόμκινς 
επένδυσε μέρος των 
150 εκατ. δολαρίων 
-  που είχε
εξασφαλίσει από την 
εξαγορά της 
εταιρείας του -  στην 
αγορά τεράστιων 
εκτάσεων στην 
Αργεντινή και τη 
Χιλή, μετατρέποντάς 
τες στη συνέχεια σε 
προστατευόμενες 
ζώνες

Οι δισεκατομμυριούχοι 
της πράσινης οικονομίας
Πρόκειται όμως πράγματι για μια «επανά

σταση» ή μήπως οι εξαγγελίες για πράσινη 
απασχόληση δεν είναι παρά ένα άλλοθι των κυ- 
βερνώντων που προσπαθούν να αποδείξουν ό
τι πράττουν κάτι προς όφελος του περιβάλλο
ντος;

«Αν έπρεπε να επιδοτήσουμε την πράσινη τε
χνολογία», λένε όσοι ασκούν κριτική στις κυ
βερνήσεις τους, «αυτό θα μπορούσε να γίνει ά
νετα την οκταετία 1992-2000, τότε που η οικο
νομία εκινείτο ανοδικά και τα δημόσια οικονο
μικά ήταν ανθηρά». Τώρα όμως -  επισημαίνουν 
-  το κόστος των επιδοτήσεων στην πράσινη τε 
χνολογία είναι τεράστιο, μέσα σε ένα εκρηκτικό 
δημοσιονομικό περιβάλλον σαν το σημερινό.

Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η δημιουργία πράσι
νων θέσεων εργασίας δεν αποτελεί λύση στο 
πρόβλημα της ανεργίας. «Αναμφισβήτητα θα δη- 
μιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, ορι
σμένες από αυτές θα διαρκέσουν για καιρό, ενώ 
κάποιες άλλες θα εξαφανιστούν όπως συνέβη με 
τις εταιρείες dot-com», τονίζουν οι πιο μετριο
παθείς. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που α
πλώς ακολούθησαν το αισθητήριο του κέρδους, 
που και σε αυτή την περίπτωση έχει πράσινο 
χρώμα. Σήμερα, οι πρωτοπόροι του είδους ανα
παύονται πάνω στα δεκάδες των εκατομμυρίων 
που απέκτησαν, εφαρμόζοντας πριν από μερικά 
χρόνια αυτό που πλέον σε πολλές κοινωνίες της 
Δύσης θεωρείται αυτονόητο: την πράσινη επι
χειρηματικότητα.

Το μυστικό, π.χ. για τον 50χρονο σήμερα 
Μπρους Χούρι ήταν ότι είδε περίπου δέκα χρό
νια πριν από τους άλλους τις δυνατότητες που 
κρύβει η ηλιακή βιομηχανία. Στις αρχές της δε
καετίας του 1990 διέβλεψε τα κέρδη που θα μπο
ρούσε να αποφέρει η τοποθέτηση εύκαμπτων η
λιακών συλλεκτών στις στέγες των κτιρίων και 
το 2001 -  όταν πλέον τα κίνητρα για τις πράσι
νες επενδύσεις έγιναν ελκυστικότερα -  ίδρυσε 
την εταιρεία Solar Integrated Technologies, που 
με έδρα την Καλιφόρνια του έχει αποφέρει μέ
χρι σήμερα μια προσωπική περιουσία της τά
ξης των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επι
χειρήσεις όπως οι Boeing, Coca-Cola, 
Frito-Lay, GE, ProLogis, Wal-Mart συ
γκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των πε
λατών του.

Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στην 
Αυστραλία, έχει την έδρα του ένας άλ
λος πράσινος εκατομμυριούχος, ο Ντέι- 
βιντ Σκέισμπρουκ. Το όνομα του 
43χρονου Αυστραλού έχει συν
δεθεί με την αιολική ενέρ
γεια, αφού η εταιρεία του 
Novera Energy, που εμπο
ρεύεται τεχνολογίες ανε
μογεννητριών, του έχει 
αποφέρει από το 1998 ο-

πότε και ιδρύθηκε, αρκετά εκατομμύρια δολά
ρια. Τα κατάφερε διαθέτοντας περίπου 6 εκα
τομμύρια σε μετοχές και πουλώντας τμήμα του 
μεριδίου του έναντι άλλων 6 εκατομμυρίων δο
λαρίων.

Το «χρηματιστήριο» των ρύπων
Όσο για τον 45χρονο Πέδρο Μούρα - Κόστα, 

το μυστικό βρισκόταν στο εμπόριο των ρύπων. 
Άρχισε από δασονόμος στη Μαλαισία, αλλά πριν 
από λίγα χρόνια έστησε στην Οξφόρδη της Βρε
τανίας την εταιρεία διαπραγμάτευσης ρύπων του 
διοξειδίου του άνθρακα, EcoSecurities. Το 2008 
οι ανά τον κόσμο traders αγόρασαν και πούλη
σαν δικαιώματα εκπομπών ρύπων συνολικής α
ξίας 60 δισ. δολαρίων και ανάμεσά τους ήταν και 
ο κ. Κόστα. «Διέβλεψα νωρίς», λέει στο περιοδι
κό «Fortune», «ότι η αγορά των ρύπων διοξειδί
ου του άνθρακα θα εξελιχθεί σε μια τεράστια ε
πιχείρηση παγκοσμίως, αφού το Πρωτόκολλο 
του Κιότο, αργά ή γρήγορα θα άρχιζε να εφαρ
μόζεται». Πάντως το 2008 και έπειτα από ρευ
στοποίηση των μετοχών της εταιρείας του, ο κ. 
Κόστα εισέπραξε 10 εκατομμύρια δολάρια...

Τέλος, ο Αμερικανός Ντάγκλας Τόμκινς, 67 ε
τών, δεν πλούτισε από το περιβάλλον, αφού πριν 
ασχοληθεί με αυτό είχε ήδη αρκετά κεφάλαια. Α
πλώς η ενασχόλησή του με αυτό, τον έκανε διά
σημο, αποφέροντάς του έμμεσα οφέλη. Άρχισε 
την επιχειρηματική του καριέρα από μια εται
ρεία ρούχων, την Esprit, την οποία πούλησε το 
1989 έναντι 150 εκατ. δολαρίων, αποφασίζοντας 
να αφοσιωθεί «στην προστασία του περιβάλλο
ντος» όπως λέει ο ίδιος, αγοράζοντας εκτάσεις 
εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων στην Αργεντι
νή και στη Χιλή, και μετατρέποντάς τες σε προ- 
στατευμένες περιοχές. Αγόρασε πριν από λίγα 
χρόνια, μαζί με τη γυναίκα του, μια τεράστια α
κτή στη νότια ακτή της Χιλής και δημιούργησε 
ένα μεγάλο ιδιωτικό πάρκο, το οποίο τελικά δώ
ρισε στην κυβέρνηση της χώρας. Το ίδιο έκανε 
με το Monte Leon National Park στην αργεντίνι- 

κη πλευρά της Παταγονίας. Οι επικριτές του 
στην Αργεντινή τον αποκαλούν «ιμπερια

λιστή γκρίνγκο», ο Τύπος τον κατηγορεί 
για σχέσεις με τη CIA και ότι αγοράζει 
τεράστιες εκτάσεις γης για να εξυπη
ρετήσει δικά του ύποπτα σχέδια, ο ί
διος ωστόσο δηλώνει οικολόγος.

0 Αυστραλός Ντέιβιντ Σκέισμπρουκ 
θεωρείται μεγιστάνας των 

αιολικών πάρκων, αφού 
επένδυσε ήδη από το 

1998 στην 
ανανεώσιμη 

ενέργεια
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μεγαλύτερη ηλιοφάνεια 
την πατρίδα του Αιόλου

,ινεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι εθνικός πλούτος

Οι εφαρμογές αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
βασίζονται στη χρήση φυσικών δυνάμεων όπως είναι ο άνεμος, ο ήλιος 
και το νερό. Από την εκμετάλλευσή τους ηαράγεται ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών κάθε είδους 
δραστηριότητας από τα νοικοκυριά μέχρι τη βιομηχανία.

Έ χε ι υπολογιστεί ότι η καθαρή ενέργεια που ηαράγεται από μία σύγχρονη 
ανεμογεννήτρια (~ 2Μ\Λ/) είναι αρκετή για να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες 
1.000 νοικοκυριών και να εξοικονομήσει 4.500 τόνους 0 0 2, όσο δηλαδή
εκλύουν το χρόνο περίπου 1.700 κοινά αυτοκίνητα*.

Παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, η λειτουργία Αιολικών 
Πάρκων και Φωτοβολτάίκών και Υδροηλεκτρικών Σταθμών προσφέρει στις 
τοπικές κοινωνίες μία σειρά από κοινωνικά και οικονομικά οφέλη:

ΕΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κάθε εγκατεστημένο Αιολικό Πάρκο εξασφαλίζει για τον Δήμο στον οποίο 
λειτουργεί ετήσια έσοδα ίσα με περίπου 3% των συνολικών εσόδων που 
προέρχονται από την λειτουργία του. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 10% 
συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στα καθαρά έσοδα του αιολικού πάρκου 
και μπορεί να αξιοποιηθεί για έργα τοπικής ανάπτυξης.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Η λειτουργία εγκαταστάσεων ΑΠΕ απαιτεί μια σειρά από έργα υποδομής, 
όπως άρτιο οδικό και ηλεκτρικό δίκτυο, που παραμένουν στην τοπική κοινωνία. 
Έ χε ι υπολογιστεί ότι περίπου 10-12% της συνολικής επένδυσης σε έργα ΑΠΕ 
αντιστοιχεί σε έργα υποδομής.

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Δημιουργία θέσεων εργασίας σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρή 
ανάπτυξη.
• Συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματίες και φορείς (ιδιοκτήτες γης, 
εργολάβους, τεχνίτες, εργάτες, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, ξενοδόχους, 
εστιάτορες, εμπόρους) κατά τη φάση της κατασκευής αλλά και για την 
λειτουργία των έργων ΑΠΕ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ αποτελούν πόλο έλξης για φυσιολατρικούς, 
ορειβατικούς συλλόγους και οικολογικές οργανώσεις, καθώς και για 
εκπαιδευτικές εκδρομές από σχολεία και πανεπιστήμια.
• Οι ΑΠ Ε εξασφαλίζουν καθαρότερο περιβάλλον, το οποίο σημαίνει καθαρές 
θάλασσες και ακτές, καθαρός αέρας και όμορφα δάση που είναι από μόνα τους 
κίνητρο για τους τουρίστες και επισκέπτες.

• Πηγή EUROSTAT 2006
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Απλές συμβουλές για 
εξοικονόμηση ενέργειας

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
• Αντικαθιστούμε τους παραδοσιακούς λαμπτήρες με λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Αποσυνδέουμε όλες τις συσκευές από την πρίζα όταν 
απουσιάζουμε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Βάζουμε το πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία.
• Χρησιμοποιούμε υφασμάτινες τσάντες αντί για πλαστικές 
σακούλες.
• Δεν αφήνουμε ανοιχτή τη βρύση όταν πλένουμε τα πιάτα.
Είναι σπατάλη!

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• Ενεργοποιούμε την οικονομική λειτουργία κατά την εκτύπωση 
ή τη δημιουργία φωτοαντιγράφων.
• Τοποθετούμε ένα καλάθι συλλογής χαρτιών για ανακύκλωση 
κοντά στα φωτοτυπικά μηχανήματα και τους εκτυπωτές.
• Χρησιμοποιούμε και τις δύο όψεις του χαρτιού όταν γράφουμε, 
εκτυπώνουμε ή φωτοτυπούμε.

ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
• Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί 
του αυτοκινήτου μας.
• θέτουμε τον κινητήρα του αυτοκινήτου εκτός λειτουργίας 
σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης.

ROKAS
RENEWABLES
An Iberdrola Renewables Company



ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γκρίζοι μύθοι και πράσινες αλήθειες
Κάποιοι διατείνονται ότι οι πράσινες επενδύσεις δεν σέβονται το περιβάλλον και άλλοι ότι δημιουργούν ανεργία σε συμβατικούς κλάδους της οικονομίας. 'Αλλοι πάλι 

ισχυρίζονται ότι ο λιθάνθρακας μας είναι απαραίτητος και ότι πρέπει να στραφούμε στην πυρηνική ενέργεια. Ιδού τα θέματα που αποτελούν τα πιο συνήθη πεδία
τριβής και διαφωνιών στον τομέα της ενέργειας.

Οι πράσινεε εξαγγελίεε ίων 
κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο 
δεν είναι παρά ένα άλλοθι των 
πολιτικών για να αποδείξουν ότι 
ενδιαφέρονται για το 
περιβάλλον.
Αν και μένει να αποδειχθεί και στην 
πράξη, η άποψη δεν είναι σωστή.
Εκτός από τις εξαγγελίες, δεκάδες 
χώρες έχουν δημιουργήσει 
εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας στην πράσινη οικονομία. Το 
αν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει 
οι πολιτικοί δεν επιτευχθούν στο 
ακέραιο, αυτό είναι άλλο θέμα.

Οι πράσινεε εξαγγελίεε θα 
κόψουν θέσειε από τουε 
παραδοσιακούε τομείε 
βιομηχανικήε δραστηριότηταν
Είναι πιθανό. Ωστόσο, η μάχη για την 
κλιματική αλλαγή ούτως ή άλλως θα 
έφερνε ανατροπές στην αγορά 
εργασίας.

Η πλειονότητα των νέων 
θέσεων που θα δημιουργηθούν 
στον τομέα των ΑΠΕ δεν θα 
διατηρηθούν.
Λάθος. Τις θέσεις θα συντηρήσει η 
αλλαγή της νοοτροπίας από τους 
καταναλωτές και η διαρκώς 
αυξανόμενη τάση για φιλικότερα προς 
το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες.

Η κρίση έχει αγγίξει και τιε 
επενδύσειε σε ΑΠΕ.
Αλήθεια, αλλά όχι στον βαθμό που 
αυτό συνέβη με άλλους τομείς (π.χ. 
οικοδομή). Απέναντι στο τσουνάμι της 
πιστωτικής κρίσης καμία επένδυση δεν 
είναι αδιάβροχη, ούτε βέβαια και οι 
ΑΠΕ.

Οι επενδύσειε σε ΑΠΕ είναι 
υψηλού ρίσκου.
Ουδέν ψευδέστερον. Οι επενδύσεις σε 
ΑΠΕ θεωρούνται χαμηλού ρίσκου. Οι 
επισφάλειες είναι μικρές και οι 
τράπεζες καλυμμένες από τη σχετική 
νομοθεσία, αφού η αποπληρωμή των 
δανείων γίνεται από την πώληση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
στο δίκτυο, και μάλιστα σε μια 
ιδιαίτερα καλή τιμή. Επιπλέον 
«ανάχωμα» αποτελεί στην περίπτωση 
της Ελλάδας ο Αναπτυξιακός Νόμος 
που συνεισφέρει το 40% της 
επένδυσης.

Οι
τράπεζες 
λόγω τηε 
κρίσηε, δεν 
εκταμιεύουν πια 
δάνεια.
Αληθεύει εν μέρει. Όντως, 
υπάρχουν τέτοιες 
καταγγελίες, αλλά αφορούν 
μόνο μικρές επενδύσεις 
φωτοβολταϊκών και ο υπαίτιος 
είναι το υπ. Οικονομίας. Το 
υπουργείο καθυστερεί να 
εκταμιεύσει τα κονδύλια του 
Αναπτυξιακού Νόμου, γεγονός 
που προκαλεί αβεβαιότητα σε 
αρκετά τραπεζικά στελέχη για τη 
βιωσιμότητα της επένδυσης.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιου 
είδους ντιρεκτίβα των τραπεζών για 
λιγότερα δάνεια. Τα όποια κρούσματα 
αντανακλούν περισσότερο την ανασφάλεια 
κάποιων τραπεζικών στελεχών, παρά 
κάποια μείζονα επιλογή των διοικήσεών 
τους.

Η αιολική ενέργεια είναι φιλική 
προε το περιβάλλον αλλά ακριβή.
Λάθος. Το κόστος παραγωγής της αιολικής 
κιλοβατώρας είναι μεταξύ 6-9 λεπτών, όταν 
το αντίστοιχο για τον λιθάνθρακα κυμαίνεται 
μεταξύ 8 -1 0  λεπτών/Κ\Λ/ή (έχει 
συνυπολογισθεί και η επιβάρυνση των 
ρύπων.

Η
υποβρύχια 

διασύνδεση των 
νησιών με την 

ηπειρωτική Ελλάδα δεν 
είναι απαγορευτική από 

πλευράε κόστουε.
Σωστό. Οι κάτοικοι των νησιών 

καταναλώνουν πανάκριβο 
ηλεκτρικό ρεύμα που 

παράγεται από τους τοπικούς 
πετρελαϊκούς σταθμούς της 

ΔΕΗ, αλλά πληρώνουν το ίδιο 
ενιαίο τιμολόγιο, όπως και 
όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. 

Μόνο για το 2007 η 
ηλεκτροδότηση των μη 

διασυνδεδεμένων νησιών κόστισε στη 
ΔΕΗ σχεδόν 800 εκατ. ευρώ. Αν είχαν 

όμως διασυνδεθεί, το κόστος της 
επιβάρυνσης δεν θα υπερέβαινε τα 350 

εκατ. ευρώ. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, 
ο κάθε Έλληνας επιδοτεί τους κατοίκους 

των νησιών με 5-6 ευρώ για κάθε MWh που 
καταναλώνει ο ίδιος.

Ο λιθάνθρακαε επιβαρύνει το 
περιβάλλον.

Μύθος! Το γεγονός ότι η καύση λιθάνθρακα 
προκαλεί μικρότερες εκπομπές σε σύγκριση 

με τον λιγνίτη, δεν τον καθιστά πιο οικολογικό.
Τον λιγνίτη που προηγείται με 0,90 τόνους / 

MWh, ακολουθεί ο λιθάνθρακας με εκπομπές 
0,75 τόνων / MWh.

Η είσοδοε του 
λιθάνθρακα στο ενεργειακό 
μαε ισοζύγιο δεν είναι 
απαραίτητη.
Σωστό. Η ασφάλεια του 
ενεργειακού μας εφοδιασμού και 
τα φορτία βάσης μπορούν να 
εξασφαλιστούν, χωρίς τη συμβολή 
του λιθάνθρακα. Ο λιθάνθρακας 
απλώς θα προσθέσει οτη χώρα 
μας εκπομπές 002 και εξάρτηση 
από εισαγόμενες πηγές 
ενέργειας. Τα φορτία βάσης, 
εξάλλου, πρέπει να συνδυάζονται 
με τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ και να τις 
συμπληρώνουν, όταν αυτές 
αδυνατούν να παραγάγουν επαρκή 
ενέργεια. «Συνεργάσιμο» με τις 
ΑΠΕ είναι μόνο το φυσικό αέριο, 
καθώς οι μονάδες άνθρακα δεν 
είναι ευέλικτες.

Αν αρχίζαμε την 
κατασκευή μονάδων 
λιθάνθρακα τώρα, θα 
έμπαιναν σε εφαρμογή στην 
καλύτερη περίπτωση το 
2017.
Ορθό, λόγω των τεχνικών 
δυσκολιών κατασκευής τους και 
των χρονοβόρων διαδικασιών 
δημοπράτησης και αδειοδότησης.

Η πυρηνική ενέργεια θα 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση 
των κλιματικών αλλαγών.
Όσοι υποστηρίζουν την άποψη 
αυτή, δεν εξηγούν πού θα 
αποθηκεύονται τα ραδιενεργά 
απόβλητα, τι συμβαίνει με την 
απειλή ατυχημάτων ακόμη και 
στα νέας τεχνολογίας 
εργοστάσια και πόσο μεγάλος 
είναι ο χρόνος κατασκευής ενός 
εργοστασίου

Σε σεισμογενείε χώρεε 
όπωε η Ελλάδα, δεν 
συνιστάται η κατασκευή 
πυρηνικών εργοστασίων.
Σύμφωνα με τους ειδικούς η 
τεχνολογία παρέχει λύσεις ώστε 
ένας πυρηνικός αντιδραστήρας να 
αντέχει οποιοδήποτε μέγεθος 
σεισμού. Στην Ιαπωνία π.χ. 
κατασκευάζουν τους 
αντιδραστήρες με την πρόβλεψη 
ότι το επίκεντρο ενός μεγάλου 
σεισμού θα βρίσκεται ακριβώς 
κάτω από τον αντιδραστήρα.



Φωτοβολταϊκος 
σταθμός 20 kWp στη 

Ν.Κεσσάνη Ξάνθης

Φωτοβολταϊκο
πάρκο 168 kWp στο 

Ηράκλειο Κρήτης

Φωτοβολταϊκος σταθμός 
σε αγροτεμάχιο

χρόνια δραστηριότητας εγκατεστημένη ισχύς
mmsmsfiκ

Η ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην υλοποίηση 
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με κύριο άξονα την ηλιακή ενέρ
γεια. Από το 2000 διατηρεί στην Κρήτη διασυνδεμένο φωτοβολταϊκο σταθ
μό ισχύος 168 kWp εγχέοντας στο δίκτυο της ΔΕΗ την παραγόμενη ηλε
κτρική ενέργεια. Από τότε η εταιρεία έχει υλοποιήσει μια σειρά από δια- 
συνδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα σε αγροτεμάχια, 
προσόψεις κτιρίων, δώματα, σταθμούς κινητής τηλεφωνίας κ.ά.

Η SUNLIGHT, στηριζόμενη στην αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της, 
είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, «Turn Key Solutions», 
στους υποψήφιους επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που περιλαμ
βάνουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, το σχεδίασμά του συστήματος, 
την προμήθεια υλικών (Φ/Β πλαίσια, μετατροπείς, σύστημα ασφαλείας & 
τηλεπίβλεψης κ.ά.), την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.

Η SUNLIGHT, με το εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξής της, ανα
λαμβάνει την επίβλεψη και συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών, εξα
σφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία και τη μέγιστη απόδοση της επέν
δυσης.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.:
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -  Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος Αττικής, 
Τηλ.: 210 6245400, Fax: 210 6245409

Εργοστάσιο SUNLIGHT:
Νέο Όλβιο, 67 200 Ξάνθη,
Τηλ.: 25410 48100, Fax: 25410 95446

> ι SUNLIGHT
creating energy

Η εμπειρία μας...
γίνεται πράξη!

Φωτοβολταϊκο σύστημα 
98,7 kWp σε οροφή κτιρίου 

στον Ασπρόττυργο Αττικής

Φωτοβολταϊκο σύστημα 
στο  Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο

Φωτοβολταϊκος 
σταθμός 98,7 kWp 

στο  Δίστομο Βοιωτίας

Φωτοβολταϊκος σταθμός 
σε αγροτεμάχιο



ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΟ

Πράσινο σπίτι με 6.000 ευρώ
Σ ε 6.000 - 7.000 ευρώ, μέρος 

του οποίου θα επιδοτείται, 
υπολογίζεται το κόστος για 

ένα γερό «ενεργειακό λίφτινγκ» 
στην κατοικία μιας τυπικής ελλη
νικής οικογένειας, με το οποίο θα 
καταφέρει να μειώσει έως και κα
τά 50% την κατανάλωσή της σε ε
νέργεια.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα 
θα αφορά σε πρώτη φάση κτίρια 
κατασκευής πριν από το 1980, τα 
οποία αποτελούν το 89% από τα 
συνολικά 3,2 εκατ. που υπάρχουν 
στην Ελλάδα, και τα οποία θεω

ρούνται εξα ι
ρετικά ενεργο- 
βόρα καθώς έ
χουν κ τισ τε ί 
χωρίς κανονι
σμό θερμομό
νωσης.

Τις βασικές 
παραμέτρους 
για την εφαρ
μογή του προ
γράμματος θα 
ανακοινώσει 
σύντομα το υ
πουργείο Ανά

πτυξης, με σκοπό τα προγράμμα
τα να αρχίσουν να εφαρμόζονται, 
το αργότερο, το καλοκαίρι.

Η μόνωση
Σύμφωνα με τον γενικό γραμ

ματέα του υπουργείου Ανάπτυξης 
Κώστα Μουσουρούλη, ανάμεσα 
στις επιδοτούμενες ενεργειακές 
παρεμβάσεις σε ακίνητα, θα συ- 
μπεριληφθούν αρχικά βασικές ε
νεργειακές εργασίες όπως η αντι
κατάσταση των κουφωμάτων με 
διπλά τζάμια, η θερμομόνωση της 
εξωτερικής τοιχοποιίας και της τα
ράτσας, η αντικατάσταση των πα
λαιών ρυπογόνων καυστήρων με 
νέας τεχνολογίας, ενώ σε δεύτε
ρη φάση θα επιδοτηθούν και συ
μπληρωματικές παρεμβάσεις ό
πως η αντικατάσταση τω ν  λα
μπτήρων πυρακτώσεως με λα
μπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, 
η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσί
φωνα και συστημάτων θέρμανσης 
χώρου και νερού, σκίαστρα για τα 
ανοίγματα κ.ά.

Συνυπολογίζοντας ένα ενδει
κτικό ποσοστό επιδότησης 50% 
και την εξοικονόμηση ενέργειας 
που θα επιτευχθεί, ένα μέσο νοι
κοκυριό που διαμένει σε πολυκα
τοικία μπορεί να αποσβέσει τις δα
πάνες που θα κάνει στο διαμέρι
σμά του, το πολύ, σε 4-5 χρόνια. 
Αν πρόκειται για μονοκατοικία, ο 
χρόνος απόσβεσης αυξάνεται σε 
5-6 χρόνια.

Η διαδικασία
Όσο για τον τρόπο εφαρμογής 

του προγράμματος, προκειμένου 
να μην κολλήσει στα γρανάζια της 
ελληνικής γραφειοκρατίας, δεν θα 
απαιτείται πολεοδομική άδεια.

'Εχοντας μια προσφορά από τον 
επαγγελματία στον οποίο αφορά 
η παρέμβαση την οποία θέλει να

Δέσμη ενισχύσεων  
για ϊο  «ενεργειακό 
λίφτινγκ» στα κτίρια 
πρόκειται να 
ανακοινώσει το 
υπουργείο 
Ανάπτυξηε

Λαμπτήρες 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

4-5 € ο ένας
(π.χ. για ένα σπίτι 
100 τ.μ. που για 
να έχει
σωστό φωτισμό 
χρειάζεται 
τουλάχιστον 
20 λαμπτήρες, 
το κοστος δεν 
υπερβαίνει 
τα 100 € 
(1 € /τ.μ .)

θερμομόνωσης για 
ένα μέσο κτίριο

200 - 800 €

χώρου - νερού
5.000-6.000 €

Πόσο κοστίζει ο εξοπλισμός

φ μ 0 ό ία κ {|  

πτόμενα | 
κού φ ω μ α «?  

180-200 €/ϊ.μ.

Ενδεικτικό κόστος για κάθε εργασία, βάσει 
του οποίου θα υπολογιστούν οι επιδοτήσεις

Αντικατά
σταση 
ρυπογόνω ν 
καυστήρων 
με νέους 
σύγχρονης 
τεχνολογίας
4.000- 
5.000 c

60 c ο ένας

.....
θερμομόνωσηΓ
εξωτερικής τοιχοποιίας και οροφής
40 €/τ.μ.

Ηλιακοί 
θερμο

σίφωνες 

1.000- 
2.000 c

κάνει, ο ενδιαφερόμενος θα α
πευθύνεται στο ΚΕΠ της περιοχής 
του ζητώντας να ενταχθεί στο πρό
γραμμα. Εν συνεχεία, σε σύντομο 
χρόνο θα του χορηγείται κουπόνι 
«voucher», το οποίο και θα παρα- 
δίδει στον επαγγελματία από τον 
οποίο πήρε την προσφορά.

Αν το «ενεργειακό λίφτινγκ» α
φορά ολόκληρη την πολυκατοικία, 
στο ΚΕΠ θα πρέπει να μεταβεί ο 
διαχειριστής έχοντας απόφαση 
της πλειοψηφίας της γενικής συ
νέλευσης των ιδιοκτητών, στην ο
ποία θα αναφέρεται το είδος των 
παρεμβάσεων και η αντίστοιχη 
προσφορά για το κόστος των ερ
γασιών. Εννοείται πως αν η «ανα
καίνιση» αφορά ολόκληρη την πο
λυκατοικία, μειώνεται το κόστος

και αυξάνεται το όφελος, αφού θα 
έχει στεγανοποιηθεί όλη η εξωτε
ρική επιφάνεια του κτιρίου.

Προκειμένου να τεθεί σε ε 
φαρμογή αυτό το μακρόπνοο σχέ
διο, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει 
αρχίσει διαβουλεύσεις με τους εκ
προσώπους των φορέων της οι
κοδομικής αλυσίδας (αλουμινά- 
δες, τζαμάδες, ηλεκτρολόγοι κ.ά.) 
για να εξασφαλιστεί η συγκατά
θεσή τους, ώστε να ενημερώσουν 
σχετικά τα μέλη τους και να ε 
φαρμοστεί το πρόγραμμα και στην 
πράξη.

Απόσυρση συσκευών
Εν ευθέτω χρόνω και αφού θα 

έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα θω- 
ράκισης του κελύφους και του ε-

σωτερικού των παλαιών κατοικιών, 
θα ακολουθήσει από το υπουργείο 
Ανάπτυξης δεύτερο πακέτο μέ
τρων για την αντικατάσταση και 
απόσυρση των παλαιών οικιακών 
συσκευών με νέες. Πρόκειται για 
ψυγεία, κουζίνες και κλιματιστι
κά, τις πιο σπάταλες ενεργειακά 
συσκευές του σπιτιού, με μάξιμουμ 
επιδότηση 25% της τιμής αγοράς 
των καινούργιων. Στόχος είναι σε 
βάθος χρόνου να καταφέρουμε ως 
χώρα να αντικαταστήσουμε του
λάχιστον 500.000 συσκευές, δη
λαδή το 50% του συνόλου του ε
νός εκατομμυρίου των παλαιών ε- 
νεργοβόρων συσκευών (ψυγείων, 
κουζινών και air condition) που ε- 
κτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην 
Ελλάδα.

To K O O IO S

«Υπολογίζουμε ότι το μέσο 
κόστος που απαιτείται για να 
μειώσει κατά 50% την 
ενεργειακή της κατανάλωση μια 
εξαώροφη πολυκατοικία 
επιφάνειας 1.200 τ.μ. (ή 200 
τ.μ. ανά όροφο), δηλαδή να 
αντικαταστήσει τον παλαιό 
καυστήρα με νέο, να 
τοποθετηθούν παντού 
κουφώματα με διπλά τζάμια, 
καθώς και να γίνει πλήρης 
θερμομόνωση της εξωτερικής 
της τοιχοποιίας και της 
ταράτσας, ανέρχεται σε
120.000 -130.000 ευρώ», 
σημείωσε σε πρόσφατη 
ημερίδα ο κ. Μουσουρούλης.
Για την ακρίβεια το κόστος που 
προκύπτει ανά ιδιοκτησία γι’ 
αυτές τις βασικές παρεμβάσεις 
υπολογίζεται σε 6.000-7.000 
ευρώ, εκ των οποίων υψηλό 
ποσοστό που μένει να 
καθοριστεί, θα επιδοτείται 
μέσω του συγκεκριμένου 
προγράμματος.

Η φοροαπαλλαγή
Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν 
το υπόλοιπο ποσό που θα 
χρειαστεί να καταβάλει ο ιδιώτης 
θα φοροαπαλλάασεται ή όχι 
(σχετικές διαβουλεύσεις 
βρίσκονται σε εξέλιξη με το 
υπουργείο Οικονομίας). Στη 
Γερμανία πάντως, δαπάνη 6.000 
- 7.000 ευρώ για την ενεργειακή 
αναβάθμιση μιας κατοικίας 
αποφέρει μείωση φορολογίας 
κατά 600-700 ευρώ.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα έχει 
καταργηθεί ακόμη και η ενίσχυση 
για τους ηλιακούς 
θερμοσίφωνες, ουσιαστικά 
εμποδίζεται η εγκατάσταση 
φωτοβολτάίκών σε κατοικίες, 
ενώ όλα τα προϊόντα 
εξοικονόμησης ενέργειας 
υπάγονται στην ανώτερη κλίμακα 
του ΦΠΑ.

Το πλαφόν
Για να αποφευχθούν 
παρατράγουδα από ιδιοκτήτες 
που θα προσκομίσουν 
φουσκωμένες προσφορές στα 
ΚΕΠ, η επιδότηση για κάθε 
κατηγορίας εργασία θα έχει 
ανώτατο πλαφόν 50.000 ευρώ 
(απαιτείται άλλωστε από την Ε.Ε.) 
που δεν θα μπορεί να 
ξεπεραστεί. Για παράδειγμα, αν η 
αντικατάσταση των κουφωμάτων 
μιας εξαώροφης πολυκατοικίας 
στοιχίζει συνολικά 80.000 ευρώ, 
το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να 
επιδοτήσει πλέον των 50.000 
ευρώ, επομένως τα υπόλοιπα
30.000 ευρώ πρέπει να 
καλυφθούν από τους ιδιοκτήτες.



Ηλιακή επένδυση με καθαρή απόδοση
Η οικονομία αλλάζει. Οι επενδύσεις επανεξετάζονται.
Η παραγωγή "πράσινης ενέργειας" θα επηρεάσει ραγδαία τα οικονομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανακαλύψτε τις προοπτικές των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα.
Μάθετε περισσότερα για την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάρκων και τις λύσεις 
"με το κλειδί στο χέρι" (turnkey) που προσφέρουμε για την κατασκευή τους.

Η ΒΡ Solar με την αξιοπιστία και το κύρος της ΒΡ, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ενέργειας στον κόσμο, 
και περισσότερα από 30 χρόνια τεχνογνωσίας στον τομέα των φωτοβολταϊκών, σας εγγυάται 
ένα "λαμπρό" μέλλον. Επενδύστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο www.bpsolar.gr
bpsolar.gr@bp.com
Αθήνα: 210 6887 660
Θεσσαλονίκη: 231 1995 054 ΒΡ Solar. Naturally

http://www.bpsolar.gr
mailto:bpsolar.gr@bp.com


ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

«Σπάταλα» τα ελληνικά κτίρια
Χωρίς κίνητρα, σε μια χώρα 

δίχως παιδεία σε θέματα ε
ξοικονόμησης ενέργειας και 

εν μέσω της οικονομικής κρίσης, 
θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να 
εφαρμοσθεί στην πράξη η Κοινο
τική Οδηγία για την Ενεργειακή 
Απόδοση των Κτιρίων που ψηφί
στηκε τον Μάιο του 2008.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θε
σπίζει την υποχρέωση όλων των 
κατοικιών (πρώτα των νεόδμητων 
και σταδιακά των παλαιότερων) 
να εκδώσουν Δελτίο Ενεργειακής 
Ταυτότητας, ύστερα από μελέτη 

του Ενεργεια
κού Επιθεωρη
τή.

«Τα κίνητρα 
θεωρούνται α
παραίτητα ώ 
στε η όλη υπό
θεση να μην ε
ξαντληθεί στην 
πληρωμή των 
ελεγκτών για 
την έκδοση του 
Δελτίου, το κό
στος του οποί
ου θα είναι της 
τάξεως του ε

νός ευρώ/ τ.μ.», σημειώνει η κ. 
Μαργαρίτα Καραβασίλη, πρώην 
γενική επιθεωρήτρια Περιβάλλο
ντος και σύμβουλος της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Και επικαλείται παλαιότερη με
λέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με 
την οποία λιγότερο από το 7% των 
κτιρίων πανελλαδικά είναι σωστά 
μονωμένα. Πόσω μάλλον, όταν το 
90% των 3,2 εκατομμυρίων κηρίων 
στην Ελλάδα είναι κατασκευής 
πριν από το '80, οπότε και δεν υ
πήρχε ακόμη κανονισμός θερμο
μόνωσης στον κτιριακό τομέα.

Μεγάλο είναι το 
Kooxos in s  
θέρμανσηε και του 
κλιματισμού για 
την πλειονότητα 
των Ελλήνω ν που 
μένουν σε σπίτια 
χωρίε μόνωση

Οικοδομή και ενεργειακή δαπάνη στην Ελλάδα

13,6 δισ. € 36%
η συνολική αξία 
κατασκευαστικής 
δραστηριότητας 
στην Ελλάδα το 2003

Zo/c
επενδύσεων 
της χώρας 
αντιπροσώ
πευαν προ 
της κρίσης 
οι κατα
σκευές 
κατοικιών

127%
της ενεργειακής ζήτησης
αντιπροσωπεύουν τα κτίρια 
στην Ελλάδα

υψηλότερο, είναι το κόστος 
της θέρμανσης για τις
χαμηλές εισοδηματικές 
τάξεις, λόγω της έλλειψης 
μόνωσης

ΖΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΩΜΕΝΑ 
ΚΤΙΡΙΑ

28% 73%

ΖΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ

8% 63%
πληθυσμού 
με χαμηλό 
εισόδημα

του
πληθυσμού 
με υψηλό 
εισόδημα

του
πληθυσμού 
με χαμηλό 
εισόδημα

του
πληθυσμού 
με υψηλό 
εισόδημα

Πληρώνουν οι μη έχοντες
Η υπερβολική κατανάλωση ε

νέργειας στην Ελλάδα για θέρ
μανση έχει έντονα... ταξική διά
σταση, αναφέρει από την πλευρά 
του ο κ. Μάνθος Σανταμούρης, κα

θηγητής του Πανεπι
στημίου Αθηνών, 

επικεφαλής της 
ομάδας Φυσι
κής Κτιριακού 
Π ερ ιβ άλλο 
ντος. Για κλι
ματισμό οι 

φτωχοί πληρώ
νουν 197 ευρώ 
τον χρόνο, με

μέσο όρο -  για την Αθήνα -  τα 100 
ευρώ. Η αιτία βρίσκεται, προφα
νώς, στο γεγονός ότι οι φτωχοί κα
τοικούν σε ακατάλληλα κτίρια.

Μόνο το 28% των πολιτών χα
μηλού εισοδήματος στην Αθήνα 
κατοικεί σε μονωμένα κτίρια, ό
ταν το αντίστοιχο ποσοστό στα υ
ψηλά εισοδήματα είναι 73%. Επί
σης, μόνο το 8% των πολιτών χα
μηλού εισοδήματος κατοικεί σε 
κτίρια με μόνωση και διπλά υαλο
στάσια, όταν το ποσοστό στα υ
ψηλά εισοδήματα είναι 63%.

Τα κλιματιστικά
Ως αποτέλεσμα το κόστος θέρ

μανσης ανά άτομο είναι κατά

Το κόστος θέρμανσης ανά άτομο 
στην Ελλάδα είναι κατά 127% 

υψηλότερο στις χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις σε σχέση 
με τις υψηλές, σύμφωνα με τον 

κ. Μάνθο Σανταμοόρη, 
επικεφαλής της ομάδας 

Φυσικής Κτιριακού 
Περιβάλλοντος στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

127% υψηλότερο στις χαμηλές 
εισοδηματικές τάξεις σε σχέση 
με τις υψηλές, κάτι που για να 
κατανοήσει κανείς αρκεί να δει 
τα στοιχεία σχετικά με τα κλιμα
τιστικά. Έτσι η τυπική ενεργει
ακή κατανάλωση ενός τυπικού 
κτιρίου στην Ελλάδα φτάνει τα 
28,9 kWh ανά κυβικό μέτρο ετη- 
σίως, έναντι 20 στην Ολλανδία, 
21 στη Γερμανία και 13,3 στη Δα
νία.

Και ενώ ο ρυθμός αύξησης της 
κατανάλωσης ενέργειας στον κτι- 
ριακό τομέα είναι ένα φαινόμε
νο που εμφανίζεται και σε άλλες 
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, 
το αρνητικό είναι ότι στην Ελλά
δα «καλπάζει. Στην πενταετία  
2000-2005 αυξήθηκε με ρυθμό 
24%, επιτυγχάνοντας μια από τις 
χειρότερες επιδόσεις πανευρω
παϊκά.

Πίσω από αυτή την εικόνα 
κρύβονται, κατά τον κ. Σαντα- 
μούρη, η ταχύτατη διείσδυση του 
κλιματισμού, σε συνδυασμό με 
τη μη επαρκή ενεργειακή νομο
θεσία, τη βελτίωση τω ν επιπέ
δων διαβίωσης και τη θερμική υ- 
ποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στο διάστημα 1980-2000 ο μέσος 
αριθμός προσώπων ανά νοικο
κυριό μειώθηκε στη χώρα μας α
πό τα 3,1 στα 2,8 άτομα, ενώ κα
τά την περίοδο 1981-2003 ο α
ριθμός τω ν  μονογονεϊκών νο ι
κοκυριών αυξήθηκε από 15% σε 
20%. Σε επίπεδο νομοθεσίας, αν 
στην Ελλάδα εφαρμοζόταν το δα
νέζικο μοντέλο στα κτίρια, η κα
τανάλωση ενέργειας θα μειωνό
ταν κατά 45%.

Αναφορικά με τη χρήση των 
κλιματιστικών, έχει αυξηθεί σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να εκτινάσ
σετα ι δραματικά το ηλεκτρικό 
φορτίο κατά τις ώρες αιχμής, αυ
ξάνοντας με τη σειρά του την πίε
ση για τη δημιουργία νέων μο
νάδων, κόστους πολλών εκατο
ντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τις 
οποίες ωστόσο χρειαζόμαστε μό
νο για περίπου 40 ώρες τον χρό
νο.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με 
τον καθηγητή, είναι ότι ενώ το 
μέσο κόστος παραγωγής ηλε
κτρικού ρεύματος είναι 3,9 λε
πτά/ kWh, το κόστος του φορτί
ου αιχμής έχει εκτοξευθεί στα 
10,2 λεπτά/ kWh.

Ευκαιρία για 
την αναζωο
γόνηση της 
οικοδομής
Το σύνολο των ειδικών εκτιμά 
ότι εφόσον δεν δημιουργηθούν 
προσκόμματα, η εφαρμογή της 
σχετικής Οδηγίας θα έχει 
θετικές επιπτώσεις στην 
αναθέρμανση της οικοδομικής 
δραστηριότητας -  πόσω μάλλον 
σε μια περίοδο που ο κλάδος 
βρίσκεται σε ύφεση -  και στην 
κτηματαγορά. Δεδομένου ότι τα 
κτίρια, ανάλογα με την 
εξοικονόμηση που θα 
επιτυγχάνουν, θα κατατάσσονται 
σε αντίστοιχη ενεργειακή 
κλίμακα (Α’ έως Ε’) -  όπως 
ακριβώς συμβαίνει και με τις 
ηλεκτρικές συσκευές -  γίνεται 
σαφές ότι όσο υψηλότερη 
ενεργειακή κατάταξη θα έχουν 
τόσο υψηλότερη αξία θα αποκτά 
και το ακίνητο. Αυτό θα φέρει 
σε βάθος χρόνου ανατροπές και 
στο real estate, όπως ακριβώς 
συνέβη σε όλες τις χώρες όπου 
εφαρμόζεται.
Επικαλούνται μάλιστα την 
εμπειρία από το εξωτερικό 
(Δανία, Αυστρία, Γερμανία, 
Ισπανία, Πορτογαλία κ.ά.) που 
έχει δείξει ότι οι κατασκευαστές 
προσαρμόσθηκαν σχετικά 
γρήγορα στις απαιτήσεις της 
Οδηγίας γιατί είχαν σημαντικό 
κίνητρο, ώστε οι νέες 
οικοδομές να είναι ενεργειακά 
αποδοτικές, δηλαδή σωστά 
μονωμένες, που ενσωματώνουν 
καινοτόμα δομικά υλικά, 
συστήματα και τεχνολογίες 
(«ψυχρά» υλικά που δεν 
απορροφούν ενέργεια, 
κουφώματα, διπλά τζάμια, 
συστήματα φυσικού φωτισμού 
και αερισμού - ψύξης - 
θέρμανσης κ.λπ.). Σύμφωνα με 
την κ. Καραβασίλη, η εφαρμογή 
της στα περίπου 200.000 
κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
θα μπορούσε να επιφέρει 
εξοικονόμηση σχεδόν 100 
εκατ. ευρώ, δηλαδή 30% του 
συνολικού οφέλους.
Τέλος, αναφέρονται στη νέα 
Κοινοτική Οδηγία «Eco Design» 
σχετικά με τον οικολογικό 
σχεδίασμά υλικών και 
προϊόντων, την ανάγκη στροφής 
στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. 
Όσο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, των οποίων η χρήση 
στα κτίρια σε πολλές χώρες 
επιδοτείται, στην Ελλάδα προς 
το παρόν κάτι τέτοιο δεν 
προβλέπεται.
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Σε βάλτο οι επιδοτήσεις 
στα φωτοβολταϊκά

Οι μικρομεσαίοι 
επενδυχέε 
κατηγορούν us 
τράπεζεε ότι 
αρνούνται 
αδικαιολόγητα 
την εκταμίευση 
των δανείων

Δ εν είναι λίγοι εκείνοι που 
θεωρούν λάθος το να συ
γκρίνει κανείς τους στόχους 

άλλων χωρών με αυτούς της Ελ
λάδας, αφού -  όπως λένε -  πρό
κειται για οικονομίες με πολύ με
γαλύτερες αντοχές από τη δική 
μας. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει 
πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από κά
θε άλλη χώρα της Δύσης να μει
ώσει δραστικά την ενεργειακή της 
σπατάλη και να απεξαρτηθεί από 
τα ρυπογόνα και εισαγόμενα καύ
σιμα, που καλύπτουν το 93% της 
συνολικής της κατανάλωσης.

Αν μη τι άλλο λοιπόν, σημειώ
νουν παράγοντες της αγοράς, θα 
έπρεπε επιτέλους το κράτος να α
πλοποιήσει τις αδειοδοτικές δια

δικασίες για επεν
δύσεις σε ΑΠΕ και 
επιπλέον η κυβέρ
νηση να είχε δε
σμεύσει τις τράπε
ζες ότι ένα ποσό α
πό τα 28 δισ. ευρώ 
τα οποία πήραν για 
να ενισχύουν τη 
ρευστότητά τους, 
θα κατευθυνθεί σε 
πράσινες επενδύ
σεις.

Ούτε το  ένα 
συμβαίνει ούτε το άλλο. Χαρα
κτηριστικό είναι το παράδειγμα 
των όσων διαδραματίζονται τε
λευταίως με τα φωτοβολταϊκά. Εκ
πρόσωποι του χώρου κατηγορούν 
τις τράπεζες, ότι έχουν αθετήσει 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν α
πέναντι στους επενδυτές και με 
πρόσχημα την κρίση δεν εκταμι
εύουν δάνεια για τα οποία είχαν 
συμφωνήσει, ώστε να ολοκλη
ρωθούν τα έργα.

Στην πραγματικότητα το πρό
βλημα πηγάζει από το υπουργείο 
Οικονομίας. Ενώ οι αρμόδιες αρ
χές του Αναπτυξιακού Νόμου έ
χουν κατ’ αρχήν εγκρίνει πολλά 
έργα, ωστόσο καθυστερεί για πολ
λούς μήνες η καθαρογραφή και 
υπογραφή αυτών των αποφάσε
ων και επομένως η έκδοση των 
σχετικών ΦΕΚ. Αυτό έχει ως α
ποτέλεσμα, πολλές τράπεζες 
να μην εκταμιεύουν βραχυ
χρόνια δάνεια, τα οποία ι- ^ 
σούνται με το 40% της ε
πένδυσης δίνονται συ
νήθως έναντι της επιχο- 
ρήγησης του
Αναπτυξιακού μέχρι ε
κείνη να εκταμιευτεί, ό
πως γινόταν μέχρι πρό
σφατα. Ακριβώς επειδή 
έχουν σφίξει τις στρό
φιγγες του δανει
σμού, οι τρά- β  ρ
πεζες ζητούν α- ^  
πό τους επενδυ-

Φρένο στις 
επενδύσεις

500
μικρά φωτοβολταϊκά έργα 
βρίσκονται στον αέρα, πα

ρά το γεγονόε ότι έχουν λά
βει άδεια.

Το υπουργείο 
Οικονομίαε

καθυστερεί us διαδικασίεβ 
εκιαμίευσηε των επιδοτή
σεων από τον Αναπτυξιακό 
Νόμο, γεγονόε που επικα
λούνται οι τράπεζεβ για να 

μη χορηγήσουν δάνεια.

K Î V Ô U V O S
να χάσουν us άδειεε παρα- 
γωγήβ t o u s , αν τα έργα δεν 
ολοκληρωθούν μέχρι τον 

Μάιο, καθώβ υποχρεούνται 
να συνδεθούν με το δίκτυο 
ενιόε δύο ετών από την έκ

δοση ins άδειαβ.

10 MWp
είναι το σύνολο εγκατεστη- 
μένηβ io x ù o s  φωτοβολταϊ- 
κών στην Ελλάδα το 2008.

40-50 MWp
είναι ο oiôxos που έχει τε

θεί για το 2009.

τές να τους προσκομίσουν πρώ
τα ένα επίσημο έγγραφο από το 
υπουργείο Οικονομίας ότι θα ε
κταμιευτούν σύντομα τα χρήμα
τα του Αναπτυξιακού, ώστε να εί
ναι διασφαλισμένες.

Σφυράει αδιάφορα
Αν το υπουργείο Οικονομίας 

παρείχε στους ενδιαφερομένους 
το εν λόγω έγγραφο, οι τράπεζες 
δεν είχαν πλέον καμία δικαιολο
γία. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συμ
βαίνει, με αποτέλεσμα αρκετοί μι
κροί επενδυτές που έχουν πάρει 
άδειες παραγωγής και έχουν δε
σμεύσει οικόπεδα ανά την Ελλά
δα, να περιμένουν με τα χέρια 
σταυρωμένα. «Έτσι, περίπου 500 
αδειοδοτημένα έργα, μικρών κυ
ρίως επενδυτών, αξίας συνολικά 
γύρω στα 200 εκατ. ευρώ, αν και 
πριν ξεσπάσει η κρίση είχαν πά
ρει έγγραφη δέσμευση των τρα
πεζών ότι θα τα χρηματοδοτή
σουν, τώρα έχουν μπλοκάρει», λέ
ει ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Εταιρειών Φωτοβολτάϊκών, Χρή- 
στος Καλυβιώτης.

Ως αποτέλεσμα και προκειμέ- 
νου να μη χάσουν το σύνολο των 
χρημάτων που έχουν δαπανήσει 
σε μελέτες, κάποιοι επενδυτές ε
πιλέγουν να πουλήσουν τις εται
ρείες τους, τροφοδοτώντας έτσι 
έναν νέο γύρο παραεμπορίου στην 
αγορά. «Η στάση του υπουργεί
ου Οικονομίας δείχνει το πώς α
ντιλαμβάνεται ως χώρα η Ελλάδα 
την πράσινη οικονομία σαν μέσο 
δημιουργίας θέσεων εργασίας», 
λέει ο Αχιλλέας Πληθάρας εκ μέ
ρους του WWF.

«Γρ ίφ ος» οι ηλιακές στέγες
Ένας άλλος ελληνικός γρίφος 

αφορά την τοποθέτηση μικρών 
φωτοβολτάϊκών συ- 

. ν στημάτωνστιςτα-

ράτσες και στέγες των σπιτιών. 
Η δυνατότητα απλοποίησης της 
διαδικασίας εγκατάστασής τους 
αν και έχει εξαγγελθεί πολλές φο
ρές μέχρι σήμερα, εντούτοις α
κόμη κολλάει και ο υπεύθυνος εί
ναι και σ ’ αυτή την περίπτωση το 
υπουργείο Οικονομίας. Εδώ και 
σχεδόν δύο χρόνια, ουδείς δια
νοείται να βάλει φωτοβολταϊκά 
στην ταράτσα του και να πουλά 
την παραγόμενη ενέργεια στη 
ΔΕΗ, αφού η σχετική φορολογι
κή νομοθεσία τον αντιμετωπίζει 
ως επιτηδευματία. Τον υποχρε
ώνει δηλαδή να θεωρήσει βιβλία 
στην Εφορία και να υποβάλει πε
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Κι όμως, 
ο Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων 
ορίζει ότι «απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση τήρησης βιβλίων 
και έκδοσης αποδείξεων λιανι
κής πώλησης αγαθών και υπη
ρεσιών οι επιτηδευματίες φυσι
κά πρόσωπα, που πραγματοποί
ησαν κατά την προηγούμενη δια
χειριστική περίοδο έσοδα μέχρι 
τα 10.000 ευρώ». Η ρύθμιση αυ
τή θα μπορούσε να καλύπτει πρα
κτικά όλους τους οικιακούς κα
ταναλωτές, αφού τα ετήσια έσο
δα ενός μικροπαραγωγού πρά
σ ινης ενέργε ια ς  από ένα 
φωτοβολταϊκά 5 ΙΜ ρ, είναι σε 
κάθε περίπτωση μικρότερα από 
τα αναφερόμενα στη ρύθμιση. Δυ
στυχώς όμως, η ρύθμιση αναφέ- 
ρεται σε «λιανική» πώληση αγα
θών, ενώ η πώληση ηλεκτρισμού 
προς τον ΔΕΣΜΗΕ ή τη ΔΕΗ θε
ωρείται «χονδρική» από το υ
πουργείο Οικονομίας. Αλλες χώ
ρες (π.χ. Γερμανία) δεν κολλάνε 
σε τέτοιες διατυπώσεις, αλλά το 
δικό μας υπουργείο Οικονομίας 
φαίνεται να επιμένει πως η από
δοση ΦΠΑ είναι επιβεβλημένη. 
Αν και επιχειρείται να αρθεί το 
πρόβλημα, φαίνεται ότι τελικά ο 

καταναλωτής δεν θα τη 
γλιτώσει μια κάποια φο- 

«Σ  ρολόγηση.

V E S TA S  / Π Α ΡΟ ΥΣΙΑΣΗ

3 8 .0 0 0  
ανεμογεν- 
νητριες με 
παραγωγή 
60 MWh

Vestas·.
Η αύξηση των ενεργειακών 

αναγκών της Ελλάδας, η 
αστάθεια των τιμών του πετρε
λαίου, η εκτεταμένη χρήση λι
γνίτη και η επιτάχυνση της υ
περθέρμανσης του πλανήτη 
καθιστούν επιτακτική την ανά
γκη να στραφούμε σε εναλλα
κτικές μορφές ενέργειας και 
στην ελαχιστοποίηση της χρή
σης πετρελαίου, φυσικού αερί
ου και λιγνίτη. Ο πιο γρήγο
ρος, καθαρός και αξιόπιστος 
τρόπος για να γίνει αυτό είναι 
να αυξηθεί το ποσοστό της ε- 
νέργειάς μας από τις ανανεώ
σιμες πηγές. Οι εθνικοί στόχοι 
υπαγορεύουν ότι το ποσοστό 
συμμετοχής των ΑΠΕ στην α
καθάριστη κατανάλωση ηλε
κτρικής ενέργειας πρέπει να α- 
νέλθει, μέχρι το 2010, σε 20,1% 
και μέχρι το 2020, σε 29% αντι- 
στοίχως και σημαντικό ρόλο 
για την επίτευξή τους, με βάση 
τα σχέδια των εμπλεκόμενων 
φορέων, καλείται να παίξει η 
αιολική ενέργεια. Ο άνεμος εί
ναι η ταχύτερα αναπτυσσόμε
νη πηγή εναλλακτικής ενέργει
ας σε ολόκληρο τον κόσμο κι έ
τσι πρέπει να είναι και στην 
Ελλάδα, αφού αποτελεί αντα
γωνιστική, προβλέψιμη, ανε
ξάρτητη, γρήγορη και καθαρή 
πηγή ενέργειας. Η αιολική ε
νέργεια είναι όλο και πιο αντα
γωνιστική σε τιμή, μπορεί να ε
γκατασταθεί πολύ γρήγορα και 
η παραγωγή της δεν δημιουρ
γεί εκπομπές C02, SOx και 
ΝΟχ ή άλλου είδους απόβλητα 
και δεν απαιτεί κατανάλωση 
νερού. Η εταιρεία Vestas είναι 
η Νοί εταιρεία στη μετατροπή 
της φυσικής δύναμης του ανέ
μου σε καθαρή και σύγχρονη 
ενέργεια, απαλλαγμένη από 
εκπομπές C02. Με ηγετική θέ
ση στον τομέα της σύγχρονης 
ενέργειας, τόσο σε ολόκληρο 
τον κόσμο όσο και στην Ελλά
δα, διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και τεχνολογία, 
και εισάγει σπουδαίες καινοτο
μίες, που επιφέρουν σημαντι
κές εξελίξεις σε ολόκληρο τον 
κλάδο. Η Vestas, με 30 και πλέ
ον χρόνια εμπειρία και έχοντας 
εγκαταστήσει περισσότερες α
πό 38.000 ανεμογεννήτριες 
που παράγουν πάνω από 60 ε
κατομμύρια MWh τον χρόνο, ε
νέργεια αρκετή, για να ηλε
κτροδοτήσει πολλά εκατομμύ
ρια νοικοκυριών, πρωτοπορεί 
στον τομέα της αιολικής ενέρ
γειας.



No. 1 in Modern Energy

Πιστεύετε ότι η 
Ελλάδα έχει έλλειψη 

φυσικών πόρων;
Ξανασκεφτείτε το.

Η Ελλάδα διαθέτει μιαν ανεξάντλητη φυσική πηγή 
ενέργειας, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί: τον άνεμο. 
Και η Vestas είναι η No. 1 εταιρεία στη μετατροπή 
αυτής της φοβερής φυσικής δύναμης του ανέμου 
σε καθαρή και σύνχρονη ενέργεια, απαλλαγμένη 
από εκπομπές C02.
Με 30 και πλέον χρόνια εμπειρίας, η Vestas 
διαθέτει την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που 
απαιτείται για την περαιτέρω αξιοποίηση αυτής 
της σπουδαίας και ανεξάντλητης φυσικής πηγής 
ενέργειας.
Να γιατί ο άνεμος είναι η σύγχρονη ενέργεια.

Vestas Hellas Α.Ε.
Τηλ: +30 210 96 46 251 
vestas-hellas@vestas.com

οοωοπχι

vestas.com
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Η φύαη μας παρείχε τον άνεμο. Ας αφήσουμε τώρα τη σύγχρονη ενέργεια να μας παρέχει τη δύναμη

mailto:vestas-hellas@vestas.com


ρευνα που διεξήγαγε μεταξύ άλλων 21 ευ - υπηρεσίεβ και φορείβ, έναντι 16 
ρωπαϊκών χωρών. Φαίνεται μάλιστα ότι εί- στη Βρετανία, 8 στη Σουηδία, 6 
ναι τόσο κραυγαλέα η περίπτωσή μαβ, ώ- στην Κύπρο, 4 στη Βουλγαρία 
στε οι συντάκτεβ του γερμανικού ερευνη- και μόνο... μίαβ στη Γερμανία, 
τ ικού  οργα νισμού  «F raunhofer In stitu t» Τρίτη χειρότερη επίδοση, ό- 
συμπεριέλαΒαν στην έκθεση εκτεταμένεβ σ ο ν  αφ ορά α κυ ρ ώ σ ε ιβ  προ - 
αναωορεβ για την Ελλάδα, χαρακτηρίζο - γραμματισμένων επενδύσεω ν

Η φήμη μαβ ωβ χώρα που θέτει τα πε
ρισσότερα εμπόδια για τη χορήγηση μιαβ 
άδειαβ για επενδύσειβ σε ανανεώσιμεε πη- 
γέε ενέργειαβ έχει ξεπεράσει προ πολλού 
τα σύνορά μαβ. Το 2008 ανακηρυχθήκαμε 
από γερμανικό οργανισμό πρωταθλητέβ στη 
γραφειοκρατία όσον αφορά τιβ Α Π Ε  σε έ-

ελληνικέε επιδόσειβ:
Δ εύτερη χε ιρότερη  θέση  στουβ «21», 

μπροστά μόνο από την Ουγγαρία, για τον 
αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη 
χορήγηση μια άδειαβ. Για την έκδοση μιαβ 
άδειαε α ιολικού πάρκου στην 
Ελλάδα συναρμόδιεε είναι... 27

v tô s  την u>s «παράδειγμα npos αποφυγήν, 
με τα περισσότερα εμπόδια». Αναφέρουν 
μάλιστα ότι στη διάρκεια m s έρευναβ, συ
νάντησαν ηεριπτώσειβ επενδύσεω ν οι ο- 
ποίεε χρειάστηκαν όχι για να λε ιτουργή
σουν, αλλά απλώβ για να αδειοδοτηθούν, 
διάστημα 7 ετών. Στη ν έρευνα συμμετείχαν 
επενδυτέε που δραστηριοποιούνται σε 21 
διαφορετικέβ ευρωπάίκέβ χώρεβ και οι ο
ποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν ποια είναι 
κατά τη γνώμη t o u s  τα κυριότερα εμπόδια 
για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειαβ, σε κάθε μία από αυτέβ Ορίστε, 
σύμφωνα με την έκθεση, μερικέβ από tis

λόγω  κακών υποδομών στα δί
κτυα ηλεκτρ ισμού. Σ υ γκ εκ ρ ι
μένα άνω του 60% τω ν επεν
δύσεω ν για ανανεώσιμε^ πηγέβ που προω
θούνται στην Ελλάδα, ματαιώνεται λόγω  ελ
λείψεων στα δίκτυα.

Τα εμπόδια
Πρωταθλήτρια με διαφορά όμωβ ανα- 

δεικνύετα ι η Ελλάδα  στο πλήθοβ των υ
πηρεσιώ ν που αναστέλλουν, αντί να προ
ωθούν, την ίδρυση και λειτουργία  κάθε τό 
που ανανεώσιμηε πηγήβ ενέργειαβ. Σύμ
φωνα με τα όσα απαντούν στην έρευνα οι

επενδυτέβ, και οι 8 Βασικέβ υπηρεσίεε για 
την προώθηση των Α Π Ε  στην Ελλάδα, όχι 
μόνο δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά δη
μ ιουργούν και καινούργια. Πρόκειται για 
τη ΡΑΕ, τον Δ ΕΣΜ Η Ε, tis  Δασικέβ Υπηρε- 

σ ίεε, το Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε , την 
Α ρ χα ιο λο γ ία , τον E O T

unnpeoies KC" T's Π ολεοδομ ίε8 νο-
^  _ μαρχιών και δήμων,

περάσει Στο ν  αντίποδα , Α υ - 
0  στρία και Δανία είναι οι

_  χώ ρεε με τον μικρότερο
ouons σ ιη ν  αριθμό προβληματικών

ενέργεια  υπηρεσιών πανευρωπαϊ
κά, ενώ την τρίτη καλύ- 
τερη θ έση  καταλαμβά
νει... η Πορτογαλία, που 

σε κάθε ευκαιρία τη συγκρίνουμε με εμάβ. 
Πέρυσι η κυβέρνηση m s Πορτογαλίαβ επι
κύρωσε διεθνή διαγωνισμό και ανέθεσε σε 
δύο εταιρείεβ την ανάπτυξη αιολικών πάρ
κων 1.600 μεγαβάτ, σε συνδυασμό με τη δη
μιουργία Βιομηχανικήβ υποδομήβ για την 
κατασκευή ανεμογεννητριών κ.λπ. Την υ
πόθεση ανέλαβε ο πρωθυπουρΥόβ m s χώ - 
pas, δηλώνονταβ ότι «γ ια  την υλοποίηση 
μιαβ επένδυσηε 2 δια. ευρώ αξίζει τον κό
πο να ασχοληθεί προσωπικά ο ίδιοβ». Την

ίδια ώρα, στην Ελλάδα επενδύσειβ σε αιο
λικά, ύψουβ άνω των 2 δισ. ευρώ, έχουν 
βαλτώ σει, μπλεγμένεβ στα γρανάζια  m s 
γραφειοκρ arias.

«Γκάζι» από Τουρκία, Βουλγαρία
Η Τουρκία τριπλάσιασε την ισχύ m s προ- 

σθέτονταβ 286 νέα MW, η Πολωνία διπλά
σ ιασε την εγκατεστημένη ισχύ m s  Βάζο- 
v to s  196 νέα MW, η μέχρι πρότινοβ «καθυ
στερημένη» στον τομέα αυτό Πορτογαλία 
ενισχύθηκε με 712 MW. Την κορυφή του ευ
ρωπαϊκού πίνακα εξακολουθούν να μονο
πωλούν η Γερμανία και η Ισπανία με 1.665 
και 1.609 νέα MW αντίστοιχα, ενώ εντυπω- 
σιακέβ ήταν οι επιδόσειβ πολλών νέων κρα
τών -  μελών ônu>s η Ουγγαρία και η Βουλ
γαρία.

Α ν  και έβαλαν λιγότερο μεγαβάτ από ε- 
μάβ, δ ιπλάσιασαν και τρ ιπλάσιασαν αντί
στοιχα την εγκατεστημένη ισχύ t o u s  (104 
νέα MW η Βουλγαρία, 62 MW η Ουγγαρία). 
Τα νέα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 43% ό
λω ν των νέων σταθμών napavu. p is  ενέρ- 
γειαβ στην Ευρώπη, ενώ o tis  Η Π Α  αναλο
γούν στο 42% δημιουργώνταβ 3Γί 000 και- 
νούργιεβ θέαειβ εργαοίαο

0 κυκεώνας των διατυπώσεων
ΧΑΡΤΙΑ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΓΝΩΜ0Δ0Ί 

ΤΥΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΉΣΕΙΣ...

ΦΟΡΕΑΣ
Γνωμοδότηση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Έκδοση Άδειας Παραγωγής Υπουργείο Ανάπτυξης
Διατύπωση όρων διασύνδεσης

ΔΕΣΜΗΕ ή ΔΕΗΣύμβαση διασύνδεσης, σύμβαση 
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας
Βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου 
διασύνδεσης (αυτοψία)
Προκαταρκτική περιβαλλοντική 
εκτίμηση & αξιολόγηση

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
της οικείας Περιφέρειας

Εγκρίσεις από Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας ή 
της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

Βεβαιώσεις από το Δασαρχείο της περιοχής
Γνωμοδότηση για απόσταση από όρια 
οικισμών, ύπαρξη ZOE Αρμόδια Πολεοδομία
Οικοδομική άδεια για έκδοση Άδειας 

i λειτουργίας ■·■________ _
Δικαιολογητικά από Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Βεβαίωση από Εφορεία Βυζαντινών και Νεότερων Μνημείων
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Γ Κλάδος ΓΕΕΘΑ του υπ. Εθνικής Αμυνας
OTE
EOT

Πιστοποιητικό έγκρισης 
ανεμογεννητριών και πιστοποιητικό 
μετρήσεων των χαρακτηριστικών 
ποιότητας ισχύος

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ)

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Δήμος περιοχής ή οικεία Νομαρχία

Έγκριση επέμβασης ή παραχώρησης
Δασαρχείο περιοχής ή Διεύθυνση Δασών 

Νομαρχίας
Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας / Γενικός 

Γραμματέας Περιφέρειας
Άδεια Λειτουργίας Διεύθυνση Βιομηχανίας και 

Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας 
(αυτοψία έργου)

Πυροσβεστική Υπηρεσία
' Σύνολο εμπλεκόμενων φορέων και 
υπηρεσιών 27
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Επτά χρόνια για μία άδεια!



Μ ΕΛΕΤΑΜ Ε 
ΤΗ Φ ΥΣΗ

Π Α Ρ Α ΓΟ Υ Μ Ε

Η επιλογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνιστά μια υπεύθυνη στά
ση που έχει αντίκρισμα στο μέλλον. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Energy διαθέτει την τε
χνογνωσία, την πείρα και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται για 
να δημιουργηθούν οι υποδομές της παραγωγής της.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ S REAL ESTATE ΧΥΤΗΡΙΟ ! 
Μ ΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ SHELTER 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Από τα στάδιο της μελέτης μέχρι τους τελικούς ελέγχους και την ασφά 
λεία η ΕΓΝΑΤΙΑ Energy υπογράφει έργα με ποιότητα και αξιοπιστία. w w w .g r o u p -e g n a t ia .g r

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ·:>: 
Μακρυνιάννη 106, 
Σταυρούηαλη 564 31, 
ΤΗΛ.: +30 2310 589600, 
FAX: +30 2310 589639

ΑΘΗΝΑ:
Ανίας Ελεοϋαης 116, 
Μαρούοι 151 25, 
ΤΗΛ.: 210 6120351 
FAX: 210 6120363

H
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http://www.group-egnatia.gr


Η «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η Οδύσσεια ενός επενδυτή
« F ;. L jí

«Κάθε
αρχαιολογική 
υπηρεσία 
έχει δική τηε 
άποψη για τιε 
ανεμο- 
γ ε w ή Ip ιε s

άν κουραστείτε 
να ακούσετε τη 
διαδικασία, σκε- 

φθείτε εμάς που τη ζούμε 
καθημερινά προσπαθώ
ντας να προχωρήσουμε τα 
έργα μας». Με αυτή τη 
φράση ένας επενδυτής άρ
χισε να περιγράφει, κατά 
τη διάρκεια πρόσφατης η
μερίδας για την ηλεκτρική 
ενέργεια, τις διαδικασίες 
των υπογραφών και των ε
γκρίσεων που απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση ενός 
αιολικού πάρκου.

Μια μικρή περί
ληψη της ομι
λίας του είναι η 
εξής: αν και οι 
επενδύσεις σε 
αιολικά είναι 
ελκυστικές, η 
νομοθεσία εξι
σώνει τις διαδι
κασίες αδειοδό- 
τησης με αυτές 
που απαιτεί έ
να... εργοστά
σιο Πυρηνικής 
Ενέργειας. Θε

ωρητικά ο χρόνος που α
παιτείται για να χορηγη
θούν οι επιμέρους εγκρί
σεις (από αρχαιολογικές, 
δασαρχεία, ΓΕΕΘΑ κ.λ.π.) 
να είναι 30 ημέρες το πο
λύ, στην πράξη όμως μπο
ρεί να χρειαστούν ακόμη 
και 3 χρόνια. Ενώ για τη 
χορήγηση της άδειας πα
ραγωγής χρειάζονται 9 μή
νες το πολύ, θα είναι κα
νείς τυχερός αν του έχει 
χορηγηθεί σε ενάμισι έως 
δύο χρόνια. Και ενώ για 
την έγκριση περιβαλλοντι
κών όρων απαιτούνται 3 
μήνες το πολύ, υπήρξαν 
περιπτώσεις που πέρασαν 
και τα 5 χρόνια. Ιδού τα 
πέντε βήματα, από τη στιγ
μή της αδειοδότησης έως 
τη λειτουργία του πάρκου, 
έτσι όπως τα περιέγραψε ο 
επενδυτής:

Στην Αρχαιολογική υπηρεσία
Αφού επιλέξει τον χώρο και παραγγείλει σε εξειδικευμένη εται
ρεία να μετρήσει το αιολικό δυναμικό της περιοχής (κατ’ ελάχι- 
στον για 1 έτος), απευθύνεται στον ΔΕΣΜΗΕ για να διαπιστώσει 
κατά πόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου. Παράλλη
λα, απευθύνεται στις επιμέρους γνωμοδοτούσες υπηρεσίες (π.χ. 
Αρχαιολογία) για να βεβαιωθεί ότι επιτρέπεται στην περιοχή η δη
μιουργία αιολικού πάρκου. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα περίερ
γα. Γιατί η Αρχαιολογική Υπηρεσία κάθε περιοχής έχει δική της ά
ποψη για τις ανεμογεννήτριες. Ενώ η Αρχαιολογική Διεύθυνση 
Μεσσηνίας επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε απόσταση 500 μέ
τρων από τον χώρο αρμοδιότητάς της, η αντίστοιχη της γειτονικής 
Αρκαδίας θεωρεί πρόβλημα ακόμη και την απόσταση 10 χλμ.

Στη ΔΕΗ
Εν συνεχεία ο επενδυτής επιλέγει τον τύπο της ανεμογεννήτριας, 
εκπονεί την ενεργειακή μελέτη που προβλέπει την ετήσια παρα
γωγή ενέργειας και σχεδιάζει τα συνοδό έργα, δηλαδή τις οδούς 
πρόσβασης στο πάρκο και τα έργα διασύνδεσης με το δίκτυο της 
ΔΕΗ. Εδώ ο επενδυτής έχει δύο επιλογές. Είτε να κατασκευάσει ο 
ίδιος τον υποσταθμό και το καλώδιο, βάσει όμως των προδιαγρα
φών που θα θέσει η ΔΕΗ, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να του 
εγκρίνει όχι μόνο τις εργασίες αλλά και τις προδιαγραφές για κά
θε ένα υλικό. Είτε να υπογράψει σύμβαση με τη ΔΕΗ για την κατα
σκευή από εκείνη του υποσταθμού και του καλωδίου, γεγονός 
που ενέχει τον κίνδυνο καθυστέρησης έως και 18 μηνών.

Στη Ρυθμι
στική Αρχή

Έφτασε επιτέλους η στιγμή που ο επενδυ
τής θα καταθέσει αίτηση στη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας και στο υπουργείο Ανά
πτυξης για να πάρει άδεια παραγωγής. 

Πρόκειται για έναν ογκώδη φάκελο που 
μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τα αποτε

λέσματα των ανεμολογικών μετρήσεων, 
την ενεργειακή μελέτη, την τεχνικοοικο- 

νομική μελέτη και την προμελέτη περι
βαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.Η 

ΡΑΕ αξιολογεί όλα αυτά και εφόσον πλη
ρούν τα κριτήρια του νόμου, προωθεί τον 
φάκελο στην αρμόδια περιβαλλοντική αρ
χή για τη διενέργεια της λεγάμενης Προ
καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 

και Αξιολόγησης. Αν όλα πάνε καλά, ύστε
ρα από αρκετούς μήνες ο επενδυτής θα 
λάβει το πολυπόθητο έγγραφο. Και έπει

τα από ένα διάστημα που θεωρητικά είναι 
8-9 μήνες, αλλά στην πράξη μπορεί να 

φτάσει και τα 4 χρόνια, θα πάρει την 
Άδεια Παραγωγής.

Στον ΔΕΣΜΗΕ
Πρέπει τώρα να υποβάλει στον ΔΕ
ΣΜΗΕ αίτηση σύνδεσης με το Ηλε
κτρικό Σύστημα, να εκπονήσει αναλυ
τική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι
πτώσεων και να την καταθέσει προς 
έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
να λάβει την Άδεια Εγκατάστασης. 
Πρέπει στη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων να συμπεριλάβει όλες 
τις παρατηρήσεις που του έχουν γίνει 
μέχρι εκείνη τη στιγμή και πιθανόν να 
χρειαστεί να εκπονήσει πρόσθετες ή 
εξειδικευμένες μελέτες. Σίγουρα α
παιτούνται μελέτες θορύβου, όδευ
σης των ηλεκτρικών γραμμών, οδο
ποιίας, αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος, ενώ έχουν ζητηθεί 
κατά καιρούς ορνιθολογικές μελέτες, 
μελέτες χλωρίδας και σπάνιων φυ
τών. Σε διάφορες όμως περιπτώσεις 
έχουν ζητηθεί από τις τοπικές κοινω
νίες και άλλες μελέτες, που κινούνται 
στα όρια του παραλόγου: για την επί
δραση των ανεμογεννητριών στο πέ
ταγμα της μέλισσας, στην αναπαρα
γωγική ικανότητα των προβάτων, στα 
δυνητικά ψυχολογικά προβλήματα 
που μπορεί να προκαλέσει στους κα
τοίκους το θέαμα του αιολικού πάρ
κου από απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Στα δικαστήρια
Στη σπάνια περίπτωση που όλα πάνε 
καλά, ο επενδυτής θα λάβει άδεια ε
γκατάστασης και θα προχωρήσει στο 
5ο και τελευταίο βήμα, που περιλαμ
βάνει την υπογραφή των συμβάσεων 
με τον ΔΕΣΜΗΕ, την υποβολή αιτήσε
ων στον Αναπτυξιακό Νόμο για επιδό
τηση και στις τράπεζες για δανειοδότη
ση και, τελικώς, την έναρξη κατασκευ
ής του έργου. Φυσικά, πάντοτε θα ελ
λοχεύει ο κίνδυνος ενώ θα έχει παραγ- 
γείλει τον εξοπλισμό και θα έχει αρχί
σει την κατασκευή, να κατατεθεί προ
σφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτει
ας. Γεγονός που θα έχει ως αποτέλε
σμα -  όπως έχει συμβεί πάρα πολλές 
φορές -  να σταματήσουν οι εργασίες 
και να περιμένει άλλα 3-4 χρόνια έως 
την έκδοση της τελικής απόφασης (λό
γω του φόρτου εργασίας που αντιμε
τωπίζει το Ανώτατο Δικαστήριο)...

ΒΡ SOLAR / Π Α Ρ Ο ΥΣΙΑΣΗ

Καινοτομία στην έρευνα και την κατασκευή σε 160 χώρες
Αξιοποιώντας τη δύναμη του ήλιου η ΒΡ Solar, η οποία ανήκει στον το
μέα BP Alternative Energy, δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια στην 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε βιομηχανικές, εμπορικές και οι
κιακές εφαρμογές σε περισσότερες από 160 χώρες. Κατέχοντας κυ
ρίαρχη θέση στον κλάδο, παράγει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες 
που ενσωματώνουν την τεχνογνωσία δεκαετιών με την ποιότητα, την α
ξιοπιστία, την καινοτομία και την ασφάλεια, ανταποκρινόμενη πλήρως 
στις ανάγκες των σύγχρονων επενδύσεων. Η ΒΡ Solar διαθέτει πλήρως 
καθετοποιημένη παραγωγή, ελέγχοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
που παρέχει σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα επενδύει περισσότερα από 
10 εκατ. δολάρια ετησίως στην έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολσ 
γίας των φωτοβολταϊκών. Στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί από την ΒΡ 
Solar ανήκουν μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά στον τομέα

των φωτοβολταϊκών παγκοσμίως, όπως το πάρκο των 9 MW στο 
Madridejos της Ισπανίας. Στην Ελλάδα, η ΒΡ Solar έχει παρουσία από 
το 2007 και μπορεί να αναλάβει έργα οποιοσδήποτε κλίμακας παρέχο
ντας ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής, διασύνδεσης, λειτουργίας και 
υποστήριξης με τη φιλοσοφία «με το κλειδί στο χέρι». Κατά τη διάρκεια 
των περασμένων μηνών, η εταιρεία υλοποίησε μία σειρά έργων σε όλη 
την Ελλάδα. Από τη λειτουργία των πάρκων, η ΒΡ Solar συλλέγει μεταξύ 
των άλλων και τα στοιχεία για τις επιδόσεις τους, τα οποία χρησιμοποι
ούνται από την εταιρεία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχε
τικά με την απόδοση των πάρκων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 
Τα πρώτα στοιχεία από την ενεργειακή παραγωγή των πάρκων είναι ο  
νώτερα των αρχικών εκτιμήσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε περιο 
σότερα έσοδα για τους επενδυτές.



Σημαντικά οφέλη για την Εθνική Οικονομία, την Απασχόληση, την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον

ΔΕΗ: Επενδύσεις μαμούθ 13,5 δισ. ευρώ 
για Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Επάρκεια
Επενδύσεις ύψους 13,5 δισ. ευρώ έχει αρχίσει να υλοποιεί η ΔΕΗ με Βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιό της για την περίοδο 2009 -  2014.
Οι επενδύσεις αυτές θα είναι οι μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Οι νέες επενδύσεις της ΔΕΗ θα έχουν
πολλαπλά οφέλη για την Εθνική Οικονομία καθώς με την υλοποίησή τους θα εξασφαλισθούν:

Η δημιουργία αρκετών χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των νέων σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγικών 
Μονάδων και των μεγάλων έργων αναβάθμισης των υποδομών.

Η ενίσχυση της περιφερειακής απασχόλησης και των εισοδημάτων σε Τοπικές Κοινωνίες στις οποίες η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει 
μεγάλες παραγωγικές και άλλες επενδύσεις.

Η πραγματοποίηση πολύ μεγάλου ύψους επενδύσεων για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος. Οι 
σχετικές περιβαλλοντικές επενδύσεις θα εξασφαλισθούν με την κατασκευή και λειτουργία νέων θερμοηλεκτρικών Μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

Η αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων λιγνίτη της χώρας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Η δυναμική επέκταση του Ομίλου της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με επενδύσεις που θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. ευρώ.
Η συμπίεση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για παροχή και στο μέλλον ρεύματος σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τιμές από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας με τη λειτουργία νέων Μονάδων που θα είναι περισσότερο 

αποδοτικές.
Η ενίσχυση της επάρκειας και του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησής της από το 

εξωτερικό και από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών ενεργειακών πρώτων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας με την 
διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ.

Η αναβάθμιση της σημασίας της χώρας ως διεθνούς κόμβου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την πραγματοποίηση σημαντικών 
επενδύσεων στις υποδομές της ΔΕΗ και με την ενίσχυση και επέκταση των διεθνών διασυνδέσεων.

Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες της με τις αναβαθμίσεις των Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την 
καλύτερη εξυπηρέτησή τους κ.λπ.

Η δημιουργία νέων σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων σε νησιά της χώρας, εξασφαλίζοντας την πλήρη επάρκειά τους και τη 
στήριξη της οικονομίας τους (τουριστική, κ.λπ).

Η διασύνδεση αρκετών νησιών με το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας, ενισχύοντας την επάρκειά τους και βελτιώνοντας το Περιβάλλον 
με την αντικατάσταση παλαιών αυτόνομων Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούν περιβαλλοντικές οχλήσεις.

Η δημιουργία νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου σε Μεγαλόπολη και Αλιβέρι για την τροφοδοσία νέων σύγχρονων Μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τις Τοπικές Κοινωνίες.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι η ολοκλήρωση των 
επενδύσεων της ΔΕΗ θα συμβάλει κατά πολύ στη βελτίωση του 
Περιβάλλοντος. Με τις νέες Μονάδες, που θα ενσωματώνουν τις πιο 
προηγμένες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, η ΔΕΗ θα πετύχει ανά 
παραγόμενη κιλοβατώρα μείωση των εκπομπών μεταξύ 2006 και 2015 κατά:

25% του διοξειδίου του άνθρακα (002),
39% του οξειδίου του αςώτου (ΝΟχ),
91% του διοξειδίου του θείου (502) και 
55% των σωματιδίων (ΡΜ).

Η ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή νέων, 
σύγχρονων και ανταγωνιστικών θερμικών Μονάδων που θα ενσωματώνουν 
τις πλέον αποτελεσματικές περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Οι Μονάδες αυτές 
θα είναι αντίστοιχες με αυτές που κατασκευάζονται σήμερα στις χώρες της 
Ευρώπης και θα εξασφαλίζουν καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις. Με τη 
δυναμική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω της 
θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες ο όμιλος θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων για αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, με άμεσα 
περιβαλλοντικά οφέλη. Οι σχετικές επενδύσεις θα αξιοποιήσουν όλες τις 
μορφές των ΑΠΕ, ενώ στη Μεγαλόπολη θα κατασκευάστει ένα από τα 
μεγαλύτερα φωτοΒολταϊκά πάρκα στον κόσμο, συνολικής ισχύος 50 Μ\Λ/. 
Επίσης, η ΔΕΗ έχει αρχίσει την κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών 
Μονάδων οι οποίες θα αξιοποιούν εγχώριους υδάτινους πόρους. 
Παράλληλα οι Μονάδες αυτές θα συμβάλλουν στην παροχή κοινωφελών 
υπηρεσιών, όπως νερά για άρδευση αγροτικών εκτάσεων και ύδρευση 
αστικών περιοχών, αντιπλημμυρική προστασία κ.λπ.

Αισιοδοξία για το 2009

0 χρόνος που πέρασε ήταν εξαιρετικά δύσκολος 
για τη ΔΕΗ. Η πρωτοφανής έκρηξη των διεθνών 
τιμών για την ενέργεια έπληξε τη μεγαλύτερη 
επιχείρηση της χώρας. Συρρικνώθηκαν τα κέρδη 
της, καθώς η εκτίναξη των δαπανών για αγορές 
καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας υπερκάλυψε 
τις αναπροσαρμογές των τιμολογίων.
Εκτός όμως από την πολύ αρνητική επίδραση των 
διεθνών ενεργειακών τιμών, η ΔΕΗ κινείται σε μία 
στρεβλά αναπτυγμένη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας που λειτουργεί εις Βάρος της και τη 
μετατρέπει σε «ε π ί ζημία μονοπώλιο».
Ωστόσο, για τη ΔΕΗ το 2009 θα είναι μια καλύτερη 
χρονιά, καθώς έχουν υποχωρήσει σημαντικά οι 
διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ και οι τιμές του 
φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν από τα σημερινά 
ανώτατα επίπεδά τους τους επόμενους μήνες.
Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υιοθετήθηκε και 
έχει αρχίσει να υλοποιείται στο σημερινό 
ενεργειακό περιβάλλον, η ΔΕΗ θα μετατραπεί σε 
σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με τις πρωτοφανείς σε ύψος 
επενδύσεις της η ΔΕΗ θα διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του επενδυτικού 
κλίματος στη χώρα και στην ανάκαμψη της 
Εθνικής Οικονομίας.



ΕΩΣ 200 Μ\Ν ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ

Μεγάλες αλλαγές στα σκαριά

Ίσως δεν αργήσει η ημέρα που 
θα δούμε και στην Ελλάδα τόσο 
μεγάλα έργα, σαν το φωτοβολταϊκό 
πάρκο στην Ισπανία

Επίλεκτος
10 MWp
Θεσσαλία* ΤΕΚΟΜ 

2 MWp
ΒΙΠΕ Βόλου1  ΤΕΡΝΑ

% 24 MW
Ναύπακτος

Παρότι το σχέδιο για το φωτοβολταϊκό της 
ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, ένα από τα μεγα
λύτερα στην Ευρώπη, «τραυματίστηκε» τον 

Φεβρουάριο από τους κυνηγούς που κατέθεσαν 
προσφυγή στο ΣτΕ, εν τούτοις άλλα μεγάλα έργα 
αρχίζουν να κινούνται. Τέσσερα μεγάλα αιολικά 
πάρκα στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα Ε
πτάνησα, καθώς και δύο μεγάλα φωτοβολταϊκό σε 
Θεσσαλία και Βοιωτία συνδέθηκαν προ ολίγων ε
βδομάδων στο ηλεκτρικό δίκτυο, προσθέτοντας 
στο δυναμικό ΑΠΕ της χώρας 50 πολύτιμα MW. Αν 
και δεν έχει αλλάξει δραστικά κάτι όσον αφορά τις 
διαδικασίες αδειοδοτήσεων, εν τούτοις στελέχη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της αγοράς 
πιστεύουν ότι ακριβώς επειδή πολλά έργα έχουν 
ωριμάσει επιτέλους, φέτος θα καταφέρουμε να ε- 
γκαταστήσουμε 150-200 MW αιολικών (έναντι 114 
MW το 2008), και 40-50 MWp φωτοβολταϊκών έ
ναντι 10 MWp πέρυσι.

Τα πιο πρόσφατα μεγάλα αιολικά είναι αυτά 
της ΤΕΡΝΑ στη Ναύπακτο (24 MW), δύο της Wind 
Energy Investments στον Δ. Βαλτετσίου Αρκαδίας 
(18 και 24 MW), και ένα της Ελληνικής Τεχνοδο- 
μικής Άνεμος στην Αγία Δυνατή Κεφαλονιάς (27 
MW). Αντιστοίχως, τα δύο μεγάλα φωτοβολταϊκό 
πάρκα που άρχισαν πρόσφατα να λειτουργούν εί
ναι της Tekom, ισχύος 2 MWp συμφερόντων του 
επιχειρηματία Θεοχαράκη στη ΒΙΠΕ Βόλου, και 
της Ζαφειράτος Α.Ε. επίσης 2 MWp στη Βοιωτία. 
Το μεγαλύτερο ωστόσο φωτοβολταϊκό πάρκο με
τά και τις περιπέτειες της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη 
θα εγκατασταθεί το 2010 -  όταν καλώς εχόντων 
των πραγμάτων θα τεθεί σε λειτουργία το έργο ε
ταιρείας συμφερόντων της Ζέφυρος, ισχύος 4,9 
MWp στο Κουρτέσι Ηλείας, που 
πήρε άδεια εγκατάστασης μόλις 
πριν από λίγες ημέρες.

Δείγμα του δυναμισμού της ελ
ληνικής αγοράς ΑΠΕ είναι και το 
γεγονός ότι προ ημερών ένας από 
τους ισχυρότερους παίκτες στην 
παγκόσμια αγορά προμήθειας και 
σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συ
στημάτων, η γερμανική Phoenix 
Solar, ανακοίνωσε και επισήμως 
τη δραστηριοποίησή της στην Ελ
λάδα. «Διαπιστώνοντας τον δυνα
μισμό της ελληνικής αγοράς, η εταιρεία την επέ- 
λεξε προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότη- 
τές της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατο
λικής Ευρώπης», ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
της Χρ. Πρωτογερόπουλος.

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι πάλι προ ημερών 
η ξένη εταιρεία παραγωγής φωτοβολταϊκών στοι
χείων HelioSphera (πρώην Next Solar), συμφερό
ντων του επιχειρηματία Γ. Φακίδη, της Τράπεζας

Ββκε

Αιολικά

Φωτοβολταϊκό

Ζαφειράτος Α.Ε. 
2 MWp
Βοιωτία

Πειραιώς και του αμερικανικού fund Plainfield 
Asset Management ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε α
πό την Ελληνική Βουλή η αίτησή της για επιδότη
ση 29,8 εκατ. ευρώ όσον αφορά την κατασκευή 
του εργοστασίου της στην Τρίπολη, που θα πα
ράγει λεπτά φιλμ φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το 

εργοστάσιο θα αποτελέσει το με
γαλύτερο αυτού του είδους στην 
Ευρώπη. Το συνολικό ποσό της 
επένδυσης θα ανέλθει σε 180 ε
κατ. ευρώ, και το εργοστάσιο θα 
έχει δυνατότητα παραγωγής 60 
MWp ετησίως, θα μπορεί δηλα
δή να καλύπτει το σύνολο της εγ
χώριας αγοράς. Θα απασχολεί 
σχεδόν 180 άτομα και θα είναι έ
τοιμο να αρχίσει μαζική παρα
γωγή το τρίτο τρίμηνο του 2009.

Το εργοστάσιο θα έρθει να προστεθεί σε αυτό 
της ελληνικής Solar Cells, συμφερόντων του επι
χειρηματία Δ. Παναγάκου που λειτουργεί εδώ και 
ένα χρόνο στη Βιομηχανική Ζώνη της Πάτρας και 
έχει δυναμικότητα επίσης 60 MWp το χρόνο, κα
θώς και σε εκείνα που προγραμματίζει ο όμιλος 
Κοπελούζου μέσω των εταιρειών Piritium S.A. και 
Silcio S.A. Με έδρα πάλι τη ΒΙΠΕ Πατρών, η πρώ
τη εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στη χύτευση πυ
ριτίου και στη δημιουργία wafers και η δεύτερη

Π ολλά  από 
τα έργα καθυ
στερούν γιατί 
προσκρούουν στιε 
αντιδράσειε των 
τοπικών κοινωνιών

* · * —

ΕΛΤΕΧ Άνεμος 
27 MW 1

Κεφαλονιά Ζέφυρος 
4,9 MWp
Κουρτέσι Ηλείας*

Wind Energy Investments 
18 MW και 24 MW
Δ. Βαλτετσίου Αρκαδίας

♦Πρόκειται να λειτουργήσουν 
σύντομα

στην κατασκευή των solar cells και των modules 
που απαρτίζουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Ο ό
μιλος Κοπελούζου έχει κλείσει συμφωνία προμή
θειας wafers για την παραγωγή φωτοβολταϊκών 
50 MW με τον κινεζικό κολοσσό LDK. Τα τρία ε
πιχειρηματικά σχήματα ποντάρουν σε προμήθει
ες κυρίως στο εξωτερικό, καθώς η δυναμικότητα 
των τριών εργοστασίων είναι πολλαπλάσια της εγ
χώριας ζήτησης.

'Ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας που 
κεκίνησε πρόσφατα να 
λειτουργεί, είναι το 
αιολικό πάρκο της 
ΕΛΤΕΧ Άνεμος, στην Αγ. 
Δυνατή Κεφαλονιάς

Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α ΤΑ  S U N L IG H T / Π Α Ρ Ο ΥΣΙΑ ΣΗ

Κατασκευάζει φωτοβολταϊκά σε 15 χώρες
Αναγνώρισε πριν από μια δεκαετία τις προοπτικές 
και τα πλεονεκτήματα εκμετάλλευσης της ηλιακής ε
νέργειας, προχωρώντας στην εξειδικευμένη κατα
σκευή ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημά
των. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT έχει αναπτύξει πάρ
κα τόσο μεγάλης όσο και μικρότερης κλίμακας σε ό
λα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και σε 
πάνω από 15 χώρες του εξωτερικού. Έχει εγκατα- 
στήσει τόσο διασυνδεδεμένα πάρκα όσο και αυτό
νομα υβριδικά συστήματα, ενώ προσφέρει ολοκλη
ρωμένες λύσεις («Turn Key Solutions») για όλα τα 
στάδια κατασκευής και εγκατάστασης διασυνδεδε- 
μένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ανάμεσα στα

έργα που έχει ολοκληρώσει και τα οποία έχουν δια- 
συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ συγκαταλέγονται 
δύο πάρκα ιδιοκτησίας της, το ένα στο Ηράκλειο 
Κρήτης (απ’ όπου και η φωτογραφία), ισχύος 168 
Ιά/Υρ και το δεύτερο στη Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, ι
σχύος 20 Κ\Νρ. Το 2008 εγκατέστησε επίσης φωτο- 
βολταϊκό σταθμό 98,7 Ι<\Λ/ρ, ιδιοκτησίας της ΣΙΔΜΑ 
Α.Ε., στην οροφή της αποθήκης της εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο, και σταθμό 98,7 Ιάλ/ρ, ιδιοκτησίας 
της εταιρείας ΣΑΜΩΝΑ - ΣΤΑΘΑ Ε.Ε. σε αγροτεμά
χιο στο Δίστομο Βοιωτίας. Αναλαμβάνει τις διαδικα
σίες αδειοδότησης για όλες τις κατηγορίες φωτο- 
βολταϊκών σταθμών και μπορεί επικουρικά να λει

τουργήσει ως σύμβουλος για την κατάλληλη επιλογή 
του χώρου εγκατάστασης. Επίσης, πραγματοποιεί 
τεχνικές προμελέτες χωροθέτησης και ενεργειακής 
απόδοσης του σταθμού, προσφέροντας ολοκληρω
μένες λύσεις και υπηρεσίες για όλα τα στάδια κατα
σκευής Φ/Β συστημάτων. Διαθέτει ακόμα 20ετές 
πρόγραμμα συντήρησης που περιλαμβάνει άμεση ε
πέμβαση σε περίπτωση βλάβης, απομακρυσμένη ε
πιτήρηση μέσω συστημάτων τηλεπίβλεψης και κατα
γραφής ενεργειακών αποδόσεων, καθώς επίσης 
διαρκή τηλεφωνική υποστήριξη και εκπτώσεις επί 
των ανταλλακτικών. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος του 
Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).



K i r u r o r m
Λέβητες Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Οι ειδικοί o ious λέβηιεδ

Εξοικονόμηση Ενέργειαδ Ποιότητα Απόδοση Οικονομία

Λ έβ η τεδ  π ε τρ ε λα ίο υ

Κέρδοε μέχρι 30% στο πετρέλαιο. 
Άμεση παραγωγή ζεστού νερού 
χειμώνα-καλοκαίρι.

Λ έβ η τεδ  φ υ σ ικ ο ύ  α ε ρ ίο υ

Ασφάλεια,οικονομία, μέγιστη απόδοση, 
άμεση παραγωγή ζεστού νερού.

Λέβητεδ  ξ ύ λ ο υ  Κ ί  
δ ύ ο  δ ια δ ρ ο μ ώ ν

Μειώνουν την κατανάλωση ξύλου στο μισό. 
Απόλυτη θέρμανση, άφθονο ζεστό νερό.

Λ έβ η τεδ  ξ ύ λ ο υ  -  π ε τρ ε λα ίο υ

Ζεσταίνουν γρήγορα.
Δυνατότητα άμεσηε χρήσηε 
ξύλου ή πετρελαίου

Ε π α γγ ε λ μ α τ ικ ο ί λέβ η τεδ  ζ ε σ τ ο ύ  ν ε ρ ο ύ  KST

Παράγουν άμεσα ζεστό νερό σε μεγάλες ποσότητες. 
Μεγάλη διάρκεια ζωής, Μικρές βολικές διαστάσεις.

C O N T R O L
Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η - Κ Λ ΙΜ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ

Αποκλειστική Αντιπροσωπεία
Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Κόμβος Διαβατών ·  Τ.θ. 1200 ·  Τ.Κ. 57 008, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 ·  Fax: 2310 574 893 ·  e-mail: info@climacontrol.gr

www.climacontrol.gr
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Κύμα εξαγορών φέρνει η κρίση
Ανακατατάξεις στην αγορά και μείωση 

των φουσκωμένων τιμών πώλησης των 
χρυσοφόρων αδειών φέρνει στον χώ

ρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η διε
θνής κρίση.

Τα πρώτα δείγματα είναι ορατά και στην 
Ελλάδα, καθώς η κερδοσκοπία που «φύσα
γε» τα δύο τελευταία χρόνια στην αγορά των 
αιολικών πάρκων αρχίζει να κοπάζει. Ενώ 
μέχρι και τον Σεπτέμβριο μια καλή άδεια για 
αιολικό πάρκο πωλούνταν ώς και 300.000 ευ
ρώ το μεγαβάτ, σήμερα δεν κοστίζει πάνω α
πό 130.000 ευρώ.

Το κύμα της κρίσης όμως φέρνει μαζί του 
και εξαγορές, καθώς μεγάλοι ενεργειακοί ό
μιλοι, εγχώριοι αλλά κυρίως ξένοι, βολιδο

σκοπούν ελληνικές επιχειρήσεις 
από τις οποίες λείπει το ρευστό. 
Αν και ακόμη δεν έχουν ανακοι
νωθεί συμφωνίες, ωστόσο γνώ
στες του χώρου μιλούν για αρκε
τές μικρές και μεγαλύτερες ελλη
νικές εταιρείες που βρίσκονται 
στο στόχαστρο ευρωπαϊκών επι
χειρήσεων.

Το κίνητρο
Η ευκαιρία που παρουσιάζε

ται στους ξένους ομίλους εν μέ
σω της κρίσης, ακούει στο όνομα 
«ρύποι». Είναι η κατάλληλη στιγ

μή να εξαγοράσουν μικρές και δυναμικές ε
πιχειρήσεις αιολικών και φωτοβολτάίκών, 
για να μειώσουν τις συνολικές τους εκπο
μπές σε διοξείδιο του άνθρακα. Αν δεν το κά
νουν, τα ποσά που θα καλούνται να πληρώ
σουν ετησίως από το 2013 και μετά, στα χρη
ματιστήρια των ρύπων, για το σύνολο των 
ποσοτήτων C02 που εκπέμπουν, θα τους γο
νατίσουν.

«Ο κλάδος που προσελκύει το μεγαλύτε
ρο ενδιαφέρον από μία ευρεία γκάμα επι
χειρήσεων που θέλουν να έχουν ρόλο στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι αυτός της 
ηλιακής ενέργειας», αναφέρει το στέλεχος 
της Pricewaterhouse Coopers στην Ελλάδα, 
Σωκράτης Λεπτός. Καθώς οι αποτιμήσεις συ
νεχώς μειώνονται, το ενδιαφέρον για τον 
κλάδο μεγαλώνει.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σύμφωνα με 
έρευνα της PWC, το 2008 μόλις το 16% των 
εξαγορών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργει
ας, διεθνώς, έγινε από εταιρείες αιολικών 
και φωτοβολτάίκών. Η μερίδα του λέοντος, 
το 84%, προήλθε είτε από μεγάλους ενερ
γειακούς ομίλους είτε από επιχειρήσεις που 
καμία σχέση δεν έχουν με την ενέργεια, ό
πως χαλυβουργίες, βαριές βιομηχανίες, κ.ά.

Η κρίση έχει 
χτυπήσει ns 
τιμεβτων 
αδειών για 
εγκαταστά- 
oeis npáoivns 
ενέργειαβ

Το χρημα
τιστήριο 
τωνΑΠΕ
5 0 %  έπεσαν οι τιμέβ
των αδειών για εγκαχαστάσειβ 
αιολικών πάρκων στην 
Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο

8 4 %Ό  των εξαγορών 
εταιρειών npáaivns ενέργειαβ 
το 2008 έγινε από 
επιχειρήσει που 
δραστηριοποιούνται σε 
ά λλο ι»  κλάδοι»

70 ,3  δισ. δολ. ήταν το
ύψοβ των 441 συμφωνιών που 
υπογράφηκαν παγκόσμια» 
στον χώρο των ανανεώσιμων 
πηγών τη διετία 2007-08

Οι μεγάλοι ρυπαντές δηλαδή αγοράζουν τις 
εταιρείες αυτές για να «θωρακίσουν» το χαρ
τοφυλάκιό τους με πράσινα αντισώματα εν 
όψειτου 2013.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Τα έ
τη 2007 και 2008 έκλεισαν 441 συμφωνίες 
στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών με συ
νολική αξία που ανήλθε στα 70,3 δισ. δολά
ρια. Οι συμφωνίες παραγωγής ηλιακής ε
νέργειας τετραπλασιάστηκαν σε αριθμό, ε
νώ η συνολική τους αξία υπερτετραπλασιά- 
σθηκε το 2008, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Οκτώ μάλιστα από τις δέκα μεγαλύτε
ρες συμφωνίες παγκοσμίως στον χώρο της 
ηλιακής ενέργειας, ανακοινώθηκαν το δεύ
τερο εξάμηνο του 2008, με τις επτά από αυ
τές να πραγματοποιούνται τους τέσσερις τε
λευταίους μήνες. Κάτι που δείχνει ότι η τά
ση δεν επηρεάστηκε από την επιδείνωση της 
τραπεζικής κρίσης.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα συγ

χωνεύσεων και εξαγορών αφορά τη δυναμι
κή κινεζική ηλιακή βιομηχανία. Ώ ς τα μέσα 
του 2008 υπήρχαν περίπου 400 κινεζικές βιο
μηχανίες παραγωγής φωτοβολτάίκών στοι
χείων. Σήμερα έχουν μείνει περί τις 100.

Πέφτουν τα περιθώρια κέρδους
Η δυστοκία στην εξεύρεση ρευστού ε

πηρεάζει τόσο τους παραγωγούς εξοπλι
σμού και τις εμπορικές επιχειρήσεις ΑΠΕ ό
σο και τους εγκαταστάτες τέτοιων τεχνολο
γιών. Κάτι τέτοιο σημαίνει μειωμένη ζήτη
ση και επομένως οι παραγωγοί, για να 
παραμείνουν ζωντανοί, άρχισαν να μειώ
νουν το κόστος τους. Εξέλιξη που με τη σει
ρά της μπορεί να συνιστά κακό οιωνό για τα 
περιθώρια κέρδους τους, αλλά καλή εξέλι
ξη για την υπόλοιπη αγορά, αφού αναζω
πυρώνει τη ζήτηση. Πρωταγωνιστές σε αυ
τό το παιχνίδι των συγχωνεύσεων εκτός α
πό τους «βρώμικους» ομίλους που θέλουν α-

πλώς να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων, εί
ναι και οι κινεζικές εταιρείες. Στο top 10 των 
μεγαλύτερων παραγωγών ηλιακών συστη
μάτων διεθνώς συγκαταλέγονται αρκετές 
κινεζικές εταιρείες, όπως οι Suntech Power, 
Yingli Solar και Trina Solar που απασχολούν 
αρκετές χιλιάδες εργαζομένους. Και οι τρεις 
εταιρείες άρχισαν να αναπτύσσονται μόλις 
πριν από λίγα χρόνια και σήμερα οι μετοχές 
τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστή
ριο της Νέας Υόρκης. Τα παχυλά κέρδη που 
συγκέντρωσαν το 2007 και το 2008 έχουν 
ως αποτέλεσμα σήμερα οι πόρτες των τρα
πεζών να παραμένουν γι' αυτές ορθάνοι
χτες. Η πληθώρα των παραγγελιών που έ
χουν για εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα τις βοη
θήσει να αντεπεξέλθουν στην κρίση. Υπάρ
χουν ωστόσο εκατοντάδες βιομηχανίες σε 
όλο τον κόσμο, που είτε είναι πολύ μικρές 
είτε άργησαν να αρχίσουν την παραγωγική 
τους δραστηριότητα.

ΟΜ ΙΛΟ Σ ΡΟ ΚΑΣ / Π Α Ρ Ο ΥΣΙΑΣΗ

Μέλος ίου  πανίσχυρου ισπανικού ομίλου Iberdrola Renewables
Κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση 
πέντε δεκαετιών, ο Όμιλος Ρόκας συνεχίζει 
με επιτυχία να δραστηριοποιείται στον τομέα 
των Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων υλοποιώ
ντας έργα υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Από τη δεκαετία του '90 
που έκανε την είσοδό του στον τομέα της ε
νέργειας, αναπτύσσοντας αιολικά πάρκα, το ό
νομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώ
σιμες Πηγές. Κατέχει σήμερα ηγετική θέση

στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ε
νέργειας, έχοντας εγκαταστήσει 15 αιολικά 
πάρκα συνολικής ισχύος 200,3 
MW. Κομβικό σημείο στην ιστό- j j  
ρία και την περαιτέρω ενίσχυση 4Η η Ρ  
της Ρόκας αποτέλεσε η ένταξή 1 R O K A S  
της στον ισπανικό Όμιλο 
Iberdrola Renewables. 0 ισπανι
κός όμιλος θεωρείται σε παγκό
σμια κλίμακα κορυφαίος στην παραγωγή ηλε
κτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Επιπλέον, ως μέλος του ομίλου Iberdrola, ο ο
ποίος διαθέτει εμπειρία που υπερβαίνει τα 

100 χρόνια και παρουσία σε Ευ
ρώπη και Αμερική με εγκατεστη
μένη ισχύ που υπερβαίνει τα 
43.300 MW και δυνατότητα πα
ραγωγής περίπου 141.000 GWh 
ετησίως, η Ρόκας έχει πλέον τη 
δυνατότητα να διαδραματίσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, να ανα
πτυχθεί ακόμη περισσότερο δυναμικά και συ

ντεταγμένα, και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέ
ση της στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. Σε αυτό το πλαίσιο, καθημε
ρινή πρακτική της Ρόκας είναι να υπηρετεί με 
συνέπεια την εταιρική της φιλοσοφία που βα
σίζεται στη συστηματική προσπάθεια να μεγι
στοποιήσει τις επιχειρηματικές και οικονομι
κές της επιδόσεις και να μετατρέψει την τε
χνολογική καινοτομία σε παραγωγική δύναμη 
με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την κοινωνία, 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
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ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟ ΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δίκτυο χωρίς «γέφυρες»
Χ ωρίς καινούργια και μεγαλύτερης χω

ρητικότητας δίκτυα μεταφοράς ηλε
κτρικής ενέργειας, δύσκολα θα κατα

φέρουν περιοχές όπως η Εύβοια, η Ανατο
λική Πελοπόννησος, η Θράκη και φυσικά το 
Αιγαίο να αξιοποιήσουν το πλούσιο αιολικό 
δυναμικό τους.

Το παράδοξο της Εύβοιας είναι ίσως το 
πιο χαρακτηριστικό. Ενώ διαθέτει από τα πιο 
αξιόλογα αιολικά πάρκα της Ελλάδας, μέχρι 
σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο ακριβώς 
λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας στο 
δίκτυο της ΔΕΗ. Ως αποτέλεσμα, πολλές δε
κάδες έργα που έχουν λάβει άδεια παραγω
γής εδώ και χρόνια, δεν έχουν ακόμη κατα
σκευαστεί, αφού οι επενδυτές περιμένουν 

πότε θα δρομολογηθεί η ηλεκτρική 
διασύνδεση με το Λεκανοπέδιο.

Και μπορεί επί μία δεκαετία 
να συζητείται η ζεύξη της Αττι
κής με την Εύβοια με υποβρύχιο 
καλώδιο προκειμένου να αυξη
θεί η επιτρεπόμενη εγκατεστη
μένη ισχύς, καθυστερεί ωστόσο 
λόγω έλλειψης πολιτικής βούλη
σης, συντονισμού και τοπικών α
ντιδράσεων. Επακόλουθο είναι 
να έχουν κατατεθεί μέχρι σήμε
ρα αιτήσεις για 1.511 MW στη Ν. 
Εύβοια, να έχουν εκδοθεί άδειες 
παραγωγής για 682,7 MW, αλλά 

να έχουν εγκατασταθεί μόνο τα 212 MW, α
φού τα υπόλοιπα δεν έχουν προχωρήσει λό
γω του κορεσμένου δικτύου.

«Μπλακάουτ»
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης ο ΔΕ- 

ΣΜΗΕ δεν εκδίδει όρους σύνδεσης για άλ
λα έργα και έτσι δεν υπάρχουν άλλα αιολι
κά με άδεια εγκατάστασης. Μάλιστα, με βά
ση το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, η επι
τρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς στους πέντε 
δήμους της περιοχής (Δυστίων, Καρύστου, 
Μαρμαρίου, Στυραίων και Καφηρέως) υ
περβαίνει τον αριθμό των αιτήσεων που έ
χουν υποβληθεί μέχρι σήμερα -  ανέρχεται 
σε 1.572 MW. Δεδομένου μάλιστα ότι το Χω
ροταξικό παρέχει σε κάθε δήμο τη δυνατό
τητα να προσαυξήσει την επιτρεπόμενη ε
γκατεστημένη ισχύ στα όριά του έως και 
30%, αυτή θα μπορούσε να φτάσει τα 1.993 
MW. Θεωρητικά βέβαια όλα αυτά, διότι στην 
πράξη χωρίς αναβάθμιση του πεπαλαιωμέ
νου δικτύου της ΔΕΗ δεν μπορεί να γίνει 
σύνδεση ούτε για μισό μεγαβάτ.

Για να γίνει σαφές τα παράδοξο που ε
πικρατεί, 55% των αιτήσεων για άδειες πα
ραγωγής στη Ν. Εύβοια παρουσιάζει επικά
λυψη. Λόγω δηλαδή του μεγάλου επενδυτι
κού ενδιαφέροντος και των δεκάδων ανε
νεργών αδειών, πολλά αιολικά πάρκα έχουν 
χωροθετηθεί «το ένα πάνω στο άλλο», χωρίς 
μάλιστα να έχει εξασφαλιστεί από κάποιον 
το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των αντίστοι
χων οικοπέδων.

Αποσυμφόρηση
Μοναδική λύση με την οποία θα μπο

ρούσε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, εί
ναι η ζεύξη της Εύβοιας με την Αττική. Το 
έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχει χαρα
κτηριστεί από το υπουργείο Ανάπτυξης ως 
ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση των 
αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ στην Εύβοια. 
Ωστόσο, αν και καταβάλλεται προσπάθεια 
να «τρέξει», ολοένα κάπου σκοντάφτει. Πριν 
από λίγο καιρό και έπειτα από έναν αποτυ-

Εδώ και μία 
δεκαετία 
λιμνάζει το 
σχέδιο για 
σύνδεση χηε 
Εύβοιαε με 
την Απική

η ισχύς των 
αιολικών που 
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Λιβάδι1.572 Μνν
η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς σε 5 δήμους της Ν. Εύβοιας
με βάση το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (με δυνατότητα προσαύξησης 30%, αναλόγς 
του κάθε δήμου, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 1.993 Μ\Λ/}

χημένο διαγωνισμό, η ΔΕΗ προκήρυξε και 
δεύτερο, για τον οποίο υπέβαλε προσφορά 
μόνο μία εταιρεία, όπως ακριβώς και στον 
πρώτο.

Το κόστος κατασκευής του υποβρύχιου 
καλωδίου ανέρχεται σε περίπου 60 εκατ. ευ
ρώ και σύμφωνα με πληροφορίες καταβάλ
λεται προσπάθεια εκ μέρους των ενδιαφε- 
ρόμενων εταιρειών να συμπράξουν, ώστε να 
αναλάβουν από κοινού τη χρηματοδότησή 
του.

Παράλληλα με τα υποβρύχιο καλώδιο, 
πρέπει να κατασκευαστεί υπέργεια γραμμή 
Υψηλής Τάσης των 150 kV (κιλοβόλτ) που 
θα διατρέχει τη Νότια Εύβοια και θα φτάνει 
μέχρι τον Πολυπόταμο, μαζί με πέντε νέους 
υποσταθμούς ισχύος 350 MVA. Την κατα
σκευή της γραμμής αυτής δέχεται να ανα- 
λάβει η ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σα
φές αν θα τη χρηματοδοτήσει η ίδια ή οι ι
διώτες επενδυτές. Στο πρόβλημα προστέ
θηκαν τελευταίως και οι αντιδράσεις του 
δήμου και της κοινωνίας της Νέας Μάκρης, 
που αρνούνται να επιτρέψουν τη διέλευση 
του καλωδίου προς την παραλία, επικαλού
μενοι ότι θα επιβαρύνει την περιοχή.

Το μπαλάκι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί 
στα χέρια του ΥΠΑΝ. Ήδη, οι επενδυτές το 
καλούν να αναλάβει περισσότερες πρωτο
βουλίες και να μεσολαβήσει για να βρεθεί ε
πιτέλους λύση με την τοπική κοινωνία και 
τη ΔΕΗ.

Αποκομμένα και τα 
ενεργειακά αποθέματα 
Θράκης και Πελοποννήσου
Η περίπτωση της Ν. Εύβοιας δεν είναι, 
φυσικά, μοναδική. Ανάλογες υπάρχουν 
σε πολλά άλλες περιοχές της χώρας, 
όπως για παράδειγμα στη Θράκη. Το 
έργο ενίσχυσης των υποδομών δικτύου 
στη Θράκη έχει ολοκληρωθεί σε 
μεγάλο βαθμό, καθώς έχουν 
κατασκευαστεί οι τρεις απαιτούμενες 
γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής 
τάσης (400 KV) και ένα από τα τρία 
απαιτούμενα ΚΥΤ, αυτό των Φιλίππων, 
ενώ το ΚΥΤ Λαγκαδά βρίσκεται κοντά 
σε ολοκλήρωση. Ωστόσο το τρίτο ΚΥΤ, 
στη Νέα Σάντα, καθυστερεί 
αδικαιολόγητα για καιρό. Η ΔΕΗ είχε 
προκηρύξει διαγωνισμό, αλλά έχει · 
υπάρξει εμπλοκή με τον εργολάβο, 
γεγονός που συνεπάγεται καθυστέρηση 
τουλάχιστον δύο ετών. Αν δεν γίνει το 
έργο η εγκατεστημένη αιολική ισχύς 
της Θράκης θα παραμείνει στα 150-

190 ΜΥΥ. Άλλο παράδειγμα είναι αυτό 
της Πελοποννήσου. Το δίκτυο 
μεταφοράς της λειτουργεί σήμερα στα 
150 ΚΥ, χρειάζεται όμως να 
αναβαθμισθεί στα 400 κν, για να 
μπορέσει να σηκώσει περισσότερες 
αιολικές μεγαβατώρες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να κατασκευαστεί το 
ΚΥΤ Κορίνθου, για το οποίο η ΔΕΗ 
αναζητά οικόπεδο αφού και εκεί 
υπάρχουν τοπικές αντιδράσεις. Το 
θέμα συζητείται όπως και στις άλλες 
περιπτώσεις επί χρόνια και νΓ αυτό 
ακόμη δεν έχει χωροθετηθεί η γραμμή 
μεταφοράς Μεγαλόπολης - Κορίνθου, 
για να γίνει μετά η ενίσχυση του 
«διαδρόμου» προς την Απική. Ως 
αποτέλεσμα, για την Πελοπόννησο 
έχουν πάρει άδειες παραγωγής και 
όρους σύνδεσης από τον ΔΕΣΜΗΕ περί 
τα 1.100 ΜΥΥ αιολικών.
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Επενδύουν 1,2 δισ. € στο περιβάλλον

Άνοιγμα σ ιη  
Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σημαντικό βάρος ρίχνει ο ό
μιλος και στην ενίσχυση της 
ηγετικής θέσης της ΕΚΟ. Η 
θυγατρική της στη λιανική α
ποτελεί τον δεύτερο πιο ση
μαντικό στρατηγικό τομέα 
δράσης του ομίλου. Μέσα 
στους στόχους της ΕΚΟ για 
τα επόμενα χρόνια είναι να 
φθάσει τον αριθμό των πρα
τηρίων της στο εξωτερικό α
πό 252 που ήταν το 2007 
στα 500 μέχρι τα τέλη του 
2012, να εξασφαλίσει μία α
πό τις τρεις πρώτες θέσεις 
σε όλες τις αγορές όπου 
δραστηριοποιείται και πιθα
νόν να επεκταθεί σε νέες

χώρες της Ανατολικής Με
σογείου (π.χ. Τουρκία). Η 
παρουσία των δύο διυλιστη
ρίων των ΕΛΠΕ στον Βορρά 
(της Θεσσαλονίκης και των 
Σκοπιών) και η περαιτέρω α
νάπτυξή τους αναμένεται να 
αποδώσει τα μέγιστα στην 
προσπάθεια της ΕΚΟ.
Στον τομέα των καυσίμων η 
ΕΚΟ στηρίζεται στην ποιότη
τα των προϊόντων ΕΚΟ 
Κίηίΐτοη (βενζίνες και ντί- 
ζελ), ενώ στον τομέα των λι- 
παντικών προσφέρει τα ΕΚΟ 
Μ ^θήοη για βενζινοκινητή
ρες και ΕΚΟ Εοτζθ για πε- 
τρελαιοκινητήρες.

Όσον αφορά το δίκτυό της, 
ηροκειμένου να επιτύχει το 
μέγιστο δυνατό έλεγχο, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ε
πίπεδο πωλήσεων και κερ
δοφορίας, προχωρεί στην ε
πέκταση των ιδιόκτητων 
πρατηρίων της μέσω της θυ
γατρικής της Καλυψώ. Πρό
κειται για πρατήρια νέας γε
νιάς, δηλαδή βενζινάδικα - 
μικρά πολυκαταστήματα, 
στους χώρους των οποίων 
διακινούνται προϊόντα και υ
πηρεσίες που καλύπτουν ευ- 
ρεία γκάμα των καθημερι
νών αναγκών του καταναλω
τή.

Απασχολεί πάνω από 5.000 εργαζομέ
νους εντός και εκτός Ελλάδας και α
ποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

ενεργειακούς ομίλους της ευρύτερης περιο
χής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέ
τοντας παρουσία σε 11 χώρες.

Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγο
ρά των καυσίμων, ενώ εκτός συνόρων έχει 
βάλει στόχο να αριθμεί σύντομα τα 500 πρα
τήρια. Δυναμική είσοδο έχει κάνει και στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μαζί με την ι
ταλική Εάίβοη, όπου ολοκληρώνει από κοι
νού επένδυση μονάδας στη Θίσβη Βοιωτίας, 
ενώ διαθέτει επίσης σημαντική παρουσία 
στην εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Το μεγαλύτερο ωστόσο στοίχημα για την 
ΕΛΠΕ αφορά αυτή την περίοδο την αναβάθ
μιση της διυλιστικής απόδοσης της μονάδας 
της Ελευσίνας. Το έργο εκσυγχρονισμού των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελευσί
νας (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) είναι προϋπολογι
σμού 1,2 δισ. ευρώ και αποτελεί τη μεγαλύ
τερη επένδυση της ΕΛΠΕ τα τελευταία χρό
νια. Στοχεύει στο να μεγιστοποιήσει την πα

ραγωγή της 
μονάδας σε ντί- 
ζελ με παράλλη
λη μείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για 
την περιοχή Μα
ζ ί με την ανα
βάθμιση του διυ
λιστηρίου της 
στη Θεσσαλονί
κη, αναμένεται 
να βελτιώσει τα 
περιθώρια κέρ

δους και των δύο εγκαταστάσεων κατά 1 - 
1,5 δολάριο το βαρέλι ώς το 2012.

Αντικαθιστώντας τις τεχνολογίες του 1972 
στη μονάδα της Ελευσίνας με σύγχρονες, ο 
όμιλος καταργεί την παραγωγή του μαζούτ 
και στρέφεται αποκλειστικά στην παραγω
γή «καθαρότερων» καυσίμων, με λιγότερη 
περιεκτικότητα θείου, όπως επιβάλλουν οι 
κοινοτικές οδηγίες. Σαν αποτέλεσμα της α
ναβάθμισης της Ελευσίνας θα αυξηθεί η ε
πεξεργασία αργού πετρελαίου μεσαίας και 
υψηλής περιεκτικότητας σε θείο καθώς επί
σης η παραγωγή «λευκών» προϊόντων (π.χ. 
ντίζελ κίνησης) εις βάρος του μαζούτ, επι
τυγχάνοντας παράλληλα σημαντική μείωση 
των εκπομπών ρύπων (π.χ. του διοξειδίου 
του θείου δ02 κατά 70,2%).

Δεν είναι τυχαίο ότι από τα 116 διυλιστή
ρια που λειτουργούν σήμερα στις 27 χώρες- 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 104 έχουν 
προχωρήσει εδώ και καιρό στις αναγκαίες ε
πενδύσεις εκσυγχρονισμού τους, με σκοπό 
να ανταποκριθούν στις νέες προδιαγραφές 
προϊόντων και προστασίας του περιβάλλο
ντος. Τώρα είναι η σειρά και των ΕΛΠΕ. Το 
έργο αναμένεται να δώσει δουλειά σε περί
που 1.500 ανθρώπους, ενώ θα δημιουργήσει 
150 μόνιμες θέσεις απασχόλησης.

Η μελέτη
Τα περιβαλλοντικά οφέλη της επένδυσης 

στην Ελευσίνα μεταφράζονται σε μείωση κα
τά 70,2% των εκπομπών διοξειδίου του θεί
ου, κατά 84,2% των σωματιδίων και κατά 
11,6% των οξειδίων του αζώτου. Επιπλέον 
θα βελτιωθούν κατά 24% οι ποσότητες των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Με την αναβάθμιση δεν θα αυξηθεί η ι
κανότητα του διυλιστηρίου (100.000 βαρέλια

την ημέρα), αλλά 2.200.000 τόνοι μαζούτ υ
ψηλού θείου θα μετατραπούν σε: 1.320.000 
τόνους ντίζελ μηδενικού θείου, 450.000 τό
νους μηδενικού θείου, κατάλληλου για πε
τροχημικά ή παραγωγή βενζινών, και 250 
Μ\ν θερμικής ενέργειας υπό τη μορφή κα
θαρού αερίου, χαμηλής θερμογόνου δύνα
μης για καύση στους φούρνους αντί για μα
ζούτ.

Τα νέα καύσιμα που θα παράγονται θα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους κινητή
ρες αυτοκινήτων νέας γενιάς με μείωση των 
εκπομπών 002 τουλάχιστον κατά 35%. Λι-

γότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα α
πό τους κινητήρες των αυτοκινήτων σημαί
νει, σύμφωνα με τα στελέχη των ΕΛΠΕ, ότι α
πό τα 186 γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο σή
μερα θα πέσουν στα 120 γραμμάρια C02 ανά 
χιλιόμετρο. Σημειωτέον ότι σήμερα το διυλι
στήριο της Ελευσίνας ανήκει στον πιο απλό 
τύπο διυλιστηρίου και έτσι παράγει καύσιμα 
όπως μαζούτ, νάφθα, καύσιμο αεροπορίας 
και ντίζελ με προδιαγραφές που στο προσε
χές μέλλον θα εγκαταλειφθούν στην Ευρώ
πη.

Πέραν των επενδύσεων του 1,2 δισ. ευ

ρώ της Ελευσίνας, τα ΕΛΠΕ προχωρούν σε 
μια ανάλογου χαρακτήρα αναβάθμιση του 
διυλιστηρίου τους στη Θεσσαλονίκη. Στόχος 
είναι και εκεί η παραγωγή καυσίμων χαμη
λού θείου, όπου θα επιτευχθεί μείωση των 
τοπικών εκπομπών κατά περίπου 50%. Σπ- 
μειωτέον ότι γύρω από τα δύο διυλιστήρια 
σχεδιάζονται συμπληρωματικές περιβαλλο
ντικές επενδύσεις ύψους άνω των 100 εκατ. 
ευρώ.

Η δυναμικότητα
Η επένδυση θα απορροφήσει το 54% από 

τα 2,2 δισ. ευρώ που έχουν ανακοινώσει τα 
ΕΛΠΕ ότι θα επενδύσουν συνολικά για το διά
στημα 2008-2012. Ο όμιλος διαθέτει συνολι
κή διυλιστική δυναμικότητα 380.000 βαρελιών 
ημερησίως, εκ των οποίων τα 140.000 βαρέ
λια αφορούν την εγκατάσταση του Ασπρο- 
πύργου, τα 100.000 βαρέλια της Ελευσίνας, τα
75.000 της Θεσσαλονίκης και τα 65.000 του 
διυλιστηρίου στα Σκόπια. Σε μερίδια κατέχει 
το 75% της αγοράς χονδρικής στην Ελλάδα 
και το 80% στα Σκόπια, ενώ πουλάει συνολι
κά 17 εκατομμύρια τόνους. Όσο για την α
σφάλεια εφοδιασμού της ΠΓΔΜ, εξασφαλίζε
ται μέσω του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκο
πιών.

Ένας άλλος κρίσιμος τομέας όπου γίνο
νται σημαντικά βήματα αφορά τη συγκρά
τηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες 
μέχρι και το 2004 αυξάνονταν με ρυθμό 7% 
ετησίως. Από τη χρονιά εκείνη ωστόσο μέ
χρι και σήμερα, μέσω ενός προγράμματος 
στρατηγικών προμηθειών επιτεύχθηκε μεί
ωση δαπανών για αγορές προϊόντων και υ
πηρεσιών κατά 100 εκατ. ευρώ (μέσα σε τρία 
χρόνια), με αποτέλεσμα το 2008 τα έξοδα να 
παρουσιάσουν μηδενική αύξηση για τέταρ
το συνεχόμενο έτος.

Μετά τα έργα 
αναβάθμισηε η 
εταιρεία θα 
διευρύνει τα 
περιθώρια κέρδουε 
ins κατά 1-1,5 
δολάριο το βαρέλι

Τα περιβαλλοντικά οφέλη της επένδυσης των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα μεταφράζονται σε μείωση κατά 70,2% των εκπομπών διοξειδίου ίου 
θείου, κατά 84,2% των σωματιδίων και κατά 11,6% των οξειδίων του αζώτου
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Με καπέλο έως 15% η βενζίνη

Συνεργεία 
ελέγχων έχει 
στείλει στην 
Κρήτη η 
Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Χωρίς νέους αποθηκευτικούς χώρους 
καυσίμων στα νησιά και τις απομα
κρυσμένες περιοχές της χώρας, οι τι

μές της βενζίνης και του πετρελαίου δεν πρό
κειται να υποχωρήσουν.

Όσο η τροφοδοσία των νησιών θα συ
νεχίζει να εξαρτάται από τα τάνκερ τόσο οι 
πρατηριούχοι θα επικαλούνται ως πρόσχη
μα τα υψηλά μεταφορικά για τη διατήρηση 
των τιμών πάνω από τον μέσο πανελλαδικό 
όρο.

Το θέμα επανήλθε προ ημερών στο προ
σκήνιο με αφορμή τη συνάντηση που είχε η 
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης με εκ
προσώπους πρατηριούχων των τεσσάρων 
νομών της Κρήτης, όπου διαχρονικά εμφα
νίζονται στις τιμές της βενζίνης 10%-15% α
ποκλίσεις από τον μέσο όρο της χώρας, α
κόμη και υπό συνθήκες κρίσης, όταν η κα
τανάλωση καυσίμων μειώνεται.

Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους και 
δεδομένου ότι καμία τοπική κοινωνία δεν 
θέλει να γειτνιάζει με δεξαμενές καυσίμων, 

παραμένει άλυτο. Μέχρις ότου 
υπάρξει πολιτική βούληση, οι 
νησιώτες τον χειμώνα και οι 
τουρίστες το καλοκαίρι θα συ
νεχίζουν να πληρώνουν τιμές 
με καπέλο 4-8 λεπτά το λίτρο 
ή και περισσότερο. Την περα
σμένη Παρασκευή η μέση τι
μή της αμόλυβδης στα πρατή
ρια του Ρεθύμνου και των Χα
νιών ήταν 13% ακριβότερη α
πό τη μέση πανελλαδική τιμή 
και μέχρι 14% ακριβότερη α

πό τη μέση τιμή της Αττικής. Στο Ρέθυμνο 
πωλούνταν προς 1,019 ευρώ, έναντι 0,90 του 
ευρώ πανελλαδικά.

Η εικόνα είναι σχεδόν παρόμοια και στα 
Επτάνησα. Οι πρατηριούχοι από την πλευ
ρά τους υποστηρίζουν ότι οι αποκλίσεις εί
ναι διαχρονικές και τις αποδίδουν στα 5,5- 
6 λεπτά το λίτρο που κοστίζει η μεταφορά 
καυσίμων με τα μικρά τάνκερ των εταιρει
ών, που φτάνουν έως και 8 λεπτά για τη με
ταφορά με φέρι μπόουτ.

«Πράγματι, τα μεταφορικά είναι υψηλά 
και μπορεί να δικαιολογήσουν αποκλίσεις 
6-7 λεπτών από τον μέσο όρο της χώρας, ό
χι όμως και 9-10 λεπτών ή παραπάνω», α
παντούν από το υπουργείο Ανάπτυξης. Η Ε
πιτροπή Ανταγωνισμού μάλιστα φέρεται να 
έχει στείλει στην Κρήτη τα πρώτα συνεργεία 
για ελέγχους, με στόχο να ολοκληρωθεί η έ
ρευνα μέσα σε ένα εξάμηνο. Οι πρατηριού- 
χοι ωστόσο των απομακρυσμένων περιοχών 
και των νησιών, όπου σύμφωνα με το Πα
ρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του υπ. ουρ- 
γείου Ανάπτυξης εμφανίζονται οι μεγαλύ
τερες αποκλίσεις, δεν φαίνεται να πτοού- 
νται.

Οι πρώτες εκπτώσεις
Στον αντίποδα και εξαιτίας του προβλή

ματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι 
εταιρείες διανομής καυσίμων, εμφανίστη
καν και οι πρώτες εκπτώσεις τιμών, πρώτη 
φορά στα χρονικά, από εταιρείες εμπορίας 
προκειμένου να ενισχύσουν τον μειωμένο 
τζίρο τους. Η κρίση απεικονίζεται για τους 
πρώτους δύο μήνες του 2009 στη μείωση 
πωλήσεων τουλάχιστον κατά 20% του ντί- 
ζελ κίνησης λόγω της βουτιάς στη βιομηχα
νική παραγωγή και στην πτώση τιμών 2%

των βενζινών, έναντι του περυσινού 
διμήνου. Από τις αρχές Μαρτίου η πο
λυεθνική Shell άρχισε να διαφημίζει με κα- 
μπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι 
όσοι οδηγοί επισκέπτονται τα πρατήριά της 
θα εξοικονομούν 2 λεπτά ανά λίτρο για κά
θε τύπο καυσίμου, εκτός από το πετρέ
λαιο θέρμανσης. Η καμπάνια της Shell 
λανσάρεται από τη μητρική της σε παγκό
σμια κλίμακα και θα ισχύσει έως και τον 
Μάιο. Οι πελάτες της μπορούν να ετπλέξουν 
είτε την αγορά της βενζίνης φθηνότερα -  
π.χ. προς 88 λεπτά αντί 90 λεπτών το λίτρο 
που είναι η μέση τιμή χώρας -  είτε να κερ
δίσουν πόντους μέσω της κάρτας Smart Club 
και να τους εξαργυρώσουν στη συνέχεια με 
δώρα. Παρότι προς το παρόν οι λοιποί «παί
κτες» της αγοράς πετρελαιοειδών δεν έχουν 
αντιδράσει, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα 
ακολουθήσουν με ανάλογες πρακτικές. Πά
ντως, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι τους 
τελευταίους μήνες άλλη μία εταιρεία από τις 
λεγάμενες μεγάλες πωλεί στους πρατηρι- 
ούχους της φθηνότερα, συγκριτικά με τους 
τελευταίους μήνες του 2008.

Μείωση στην κατανάλωση
Η μείωση της κατανάλωσης απεικονίζε

ται σε κάθε μορφή ενέργειας. Τον Φεβρου
άριο η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
συνεχίστηκε. Με βάση τα στοιχεία του ΔΕ- 
ΣΜΗΕ η συνολική ζήτηση μειώθηκε κατά 
5,29% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2008, έναντι πτώσης 6,37% τον Ιανου
άριο. Η μεγαλύτερη μείωση τον Φεβρουά

ριο και 
πάλι κατα
γράφτηκε στους 
καταναλωτές υψη
λής τάσης, δείγμα της 
κρίσης που αντιμετωπίζει η βιο
μηχανία. Η κατανάλωση της 
κατηγορίας αυτής, που αφο
ρά περίπου 25 μεγάλες ενερ- 
γοβόρες βιομηχανίες, ήταν μει
ωμένη κατά 15,61%, ενώ τον Ιανουά
ριο η μείωση είχε φτάσει σε 23,1%. Η πτώ
ση συνεχίστηκε και στους καταναλωτές μέσης 
και χαμηλής τάσης (κατοικίες, εμπόριο, υ
πηρεσίες κ,λπ.) και διαμορφώθηκε σε 2,21%, 
έναντι 4,21% τον Ιανουάριο. Όσον αφορά 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά εί
δος καυσίμου, η χρήση των μονάδων φυσι
κού αερίου και πετρελαίου περιορίστηκε ση
μαντικά, καθώς κάλυψε το 12,39% και το

6,81% της συνολικής παραγωγής αντίστοι
χα, ενώ είχαμε αύξηση στην παραγωγή υ
δροηλεκτρικών που κάλυψε το 10,48%. Να 
σημειωθεί ότι πέρυσι τον Φεβρουάριο οι μο
νάδες φυσικού αερίου είχαν καλύψει το 
25,55% της παραγωγής και οι υδροηλεκτρι
κές το 5,74%.



στα νησιά
Ταμειακές στα πρατήρια και απελευθέρωση 
στις άδειες των βυτιοφόρων
Η κυβέρνηση στρέφεται και 

σε μέτρα όπως η καθιέρω
ση ταμειακής μηχανής στα πρα
τήρια και η απελευθέρωση των 
αδειών βυτιοφόρων δημοσίας 
χρήσεως. Τα δύο μέτρα εξετά
ζονται από τα συναρμόδια υ
πουργεία και πιθανόν να τεθούν 
σύντομα σε ισχύ. Δεν φαίνεται 
όμως να συμβαίνει το ίδιο με άλ
λα «ακραία» μέτρα που είχε ει- 
σηγηθεί η Επιτροπή Ανταγωνι
σμού (όπως π.χ. η δυνατότητα 
πώλησης καυσίμων από τα σού
περ μάρκετ).

Με την κρίση να πιέζει για 
τα καλά τις μικρές εταιρείες και 
πολλά πρατήρια καυσίμων, μάλ
λον δεν είναι η καταλληλότερη 
εποχή για ριζικές θεσμικές πα
ρεμβάσεις, σκέφτονται οι αρμό-

Ποια μέτρα εξετάζει 
το υπουργείο  
Ανάπτυξηε για να 
βάλει φρένο στην 
κερδοσκοπία

διοι. Το πρώτο λουκέτο μπήκε 
ήδη με τη διακοπή των εμπορι
κών δραστηριοτήτων της Ελ Πε- 
τρόλ που είναι από τις παλαιό- 
τερες εταιρείες του κλάδου με 
μερίδιο της τάξεως του 2%, ενώ 
σοβαρά προβλήματα αντιμετω
πίζουν πολλές άλλες όπως η Sun 
Oil. Η είδηση δεν εξέπληξε την 
αγορά πετρελαιοειδών, η οποία 
εκτιμά ότι ο κλάδος της εμπο
ρίας πιέζεται ασφυκτικά και προ

βλέπει αντίστοιχο κίνδυνο για 
το σύνολο των μικρών εταιρει
ών. Πρόκειται για τις εταιρείες 
των οποίων μερίδιο αγοράς δεν 
υπερβαίνει το 2%.

«Αντιμετώπιζαν από πέρυσι 
προβλήματα οι εταιρείες αυτές», 
αναφέρουν στελέχη του Συνδέ
σμου Εταιρειών Εμπορίας Πε
τρελαιοειδών. Η χρηματοπι
στωτική κρίση διόγκωσε το πρό
βλημα καθώς οι εταιρείες δεν 
μπορούν να διασφαλίσουν τις α
παραίτητες πιστώσεις από τις 
τράπεζες.

Τα περιθώρια στενεύουν για 
όσες εταιρείες λόγω της έλλει
ψης ρευστότητας καθυστερούν 
να αποπληρώσουν τα διυλιστή
ρια για τα καύσιμα που αγορά
ζουν. Οι πελάτες των ΕΛ.ΠΕ. έ

χουν ενημερωθεί ότι από την 1η 
Απριλίου τα διυλιστήρια αφενός 
αυξάνουν την άτοκη πίστωση - 
την οποία ανέκαθεν τους έδι
ναν -  από 15 σε 20 ημέρες, αλ
λά μετά την 21η ημέρα και ε 
φόσον δεν έχουν καταβάλει τα 
χρήματα, οι υποχρεώσεις τους 
θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες 
(σήμερα οι πιστώσεις που παίρ
νουν οι εταιρείες από τα διυλι
στήρια καθίστανται ληξιπρόθε
σμες μετά την 40ή ημέρα από 
την παραλαβή των καυσίμων). 
Η προσαρμογή στο νέο καθε
στώς θα γίνει σταδιακά, καθώς 
κάποιες μικρές εταιρείες έχουν 
ενημερώσει τα ΕΛ.ΠΕ. ότι δεν έ
χουν τη δυνατότητα να προ
σαρμοστούν μέσα σε λίγες ε 
βδομάδες.

Η κρίση έχει επηρεάσει τον κλάδο των καυσίμων σε 
σημείο που -  πρώτη φορά στα χρονικά -  
εμφανίστηκαν οι πρώτες εκπτωτικές προσφορές στα 
καύσιμα

Πρώτη η REVOIL καθιερώνει τον ΠοσοΤΙΚΟ Ελεγχο στα καύσιμα!

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ... ΜΕΤΡΑΕΙ!

Συνεχε ί ς  Ποσοτ ικοί  & Πο ιοτ ικο ί  Έ λε γχ ο ι  από το ε ργ αστήρ ι ο  Τ .Κ.Λ.  του Ε.Μ.  Π ολ υ τ ε χ ν ε ί ου

REV0IL

Πρώτη η REV0IL, σε συνεργασία με το εργαστήριο Τ.Κ.Α. του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, ξεκίνησε συστηματικούς ελέγχους στα πρατήριά της, προκειμένου 
να εξασφαλίσει ότι η ποσότητα των καυσίμων που παίρνετε, αντιστοιχεί στην 
ποσότητα που πληρώνετε.

Η διπλή διασφάλιση, τόσο για την ποιότητα, όσο και για την ποσότητα των καυσίμων, 
από ένα ανεξάρτητο φορέα, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές, επιβεβαιώνουν 
για μια ακόμη φορά ότι η REV0IL είναι η πιο έξυπνη επιλογή.

REVOIL
Η έ ξυπνη επι λογή
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«Σπάνε» οι τιμές του ρεύματος
Τ ην απελευθέρωση αργά ή γρήγορα των τιμο

λογίων προοιωνίζεται η είσοδος των πρώτων ι
διωτών στην αγορά λιανικής του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Καταναλωτές μέσης τάσης άρχισαν εδώ 
και σχεδόν έναν μήνα να δέχονται προσφορές από ι
διώτες για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, γε
γονός που τάραξε τα νερά και προκάλεσε την αντί
δραση της ΔΕΗ που ανησυχεί -  και δικαιολογημένα 
-  ότι θα χάσει τους καλούς της πελάτες.

Έπειτα από πολλά χρόνια «εικονικής» απελευθέ
ρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, υπογράφηκαν πριν 
από λίγους μήνες οι πρώτες συμβάσεις εμπορικών 
καταναλωτών με ανεξάρτητους παρόχους. Αν και πρό
κειται για ένα μεταβατικό στάδιο, αφού το νομικό 

πλαίσιο έχει ακόμη πολλά κενά και 
η προσέγγιση των οικιακών κατα
ναλωτών θα αργήσει, το σίγουρο 
είναι ότι επαναφέρει τον διάλογο 
γύρω από την πλήρη απελευθέ
ρωση των τιμολογίων. Κάτι που ε
πιθυμεί και η ίδια η ΔΕΗ, ώστε να 
μπορεί να ρυθμίζει τις αυξήσεις 
σύμφωνα με τις ανάγκες της, με τη 
διαφορά ότι θέλει αυτό να γίνει με 
τους δικούς της όρους. Αλλωστε ο 
ίδιος ο πρόεδρός της, Τάκης Αθα- 
νασόπουλος, το 2007 δήλωνε δη
μοσίως πως «η ΔΕΗ θα ήθελε να α- 

πολέσει ένα μερίδιο κοντά στο 30% της αγοράς, για 
να απελευθερωθούν τα τιμολόγια», τα οποία υπό τις 
σημερινές συνθήκες ρυθμίζονται από το υπουργείο, 
κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ.

Με τους όρους της
Εκείνο που θέλει η ΔΕΗ, ωστόσο, είναι να ελέγξει 

τη διαδικασία με την οποία θα γίνει αυτή μετάβαση 
και όχι ο έλεγχος να περάσει στα χέρια τρίτων. Η ΔΕΗ 
αισθάνεται ότι αδικείται από τον τρόπο με τον οποίο 
άνοιξε -  περίπου πριν από έναν μήνα -  το «παιχνίδι», 
και από τις υποχρεώσεις που της έχουν επιβληθεί, ό
πως για παράδειγμα να προσφέρει ρεύμα κάτω του 
κόστους για λόγους κοινωνικής πολιτικής στους α
γρότες και στα νησιά. Και έχει υποβάλει γραπτό αί
τημα προς στον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζη- 
δάκη, κατά τον ίδιο τρόπο που οι ανταγωνιστές της 
επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στα κερδοφόρα της 
τιμολόγια, να υποχρεούνται να συμμετάσχουν και στα 
ζημιογόνα.

«Το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στη λιανεμπορική 
αγορά έντονα επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές στα 
όρια της κερδοσκοπίας», είπε πρόσφατα στο συνέ
δριο του Economist ο κ. Αθανασόπουλος. Αναφερό
ταν στο σημερινό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στους 
ιδιώτες να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του χρονι
κού διαστήματος που θα προμηθεύουν τους πελάτες 
τους με ρεύμα, αφήνοντας τις ώρες αιχμής -  όπου οι

Ή δ η  υπογρά-
φηκαν οι πρώιεε
συμβάσειε
ηλεκιροδόιησηε
επιχειρήσεων από
ανεξάριηιουε
napóxous

που στραφήκαν σε 
ανεξάρτπτουε 
napóxous είναι ία 
σούπερ μάρκετ 
Βερόπουλοε και 
ΣκλαβενιΤηε

των ανταγωνιστών 
τη5 ΔΕΗ είναι να 
αποσπάσουν από 
το πελατολόγιό 
τηβ μεγάλουε 
καταναλωτές 
όπωε ξενοδοχεία 
και ιατρικά κέντρα

είναι τα 
τιμολόγια που 
προσφέρουν 
οι ανεξάρτητοι 
πάροχοι

Γιατί άνοιξε τώρα 
Π αγορά της λιανικής

χρεώσεις είναι υψηλότερες -  στη ΔΕΗ.
Τις ανησυχίες αυτές της ΔΕΗ δεν φαίνεται να συμ

μερίζονται οι ιδιώτες ανταγωνιστές της, που αμφι
σβητούν τα κοστολόγιά της και μιλάνε για αυθαίρε
τες και υπέρογκες αυξήσεις στη χρέωση για τη χρή
ση του δικτύου με στόχο τον αποκλεισμό τους από 
τους τελικούς καταναλωτές. Το βέβαιο είναι ότι η κό
ντρα μόλις τώρα αρχίζει και είναι σίγουρο ότι θα ε- 
νταθεί όταν από το 2010 θα αρχίσουν τη λειτουργία 
τους τα πρώτα καινούργια εργοστάσια παραγωγής 
ρεύματος των ανταγωνιστών της, οι οποίοι θα έχουν 
ακόμη περισσότερες δυνατότητες να δραστηριοποι
ηθούν και στη λιανική.

Η στάση του ΥΠΑΝ
Ερωτηματικό αποτελεί η στάση που θα τηρήσει η 

ηγεσία του ΥΠΑΝ. «Είναι καιρός να αντιληφθούμε ό
τι το κέντρο βάρους πρέπει να αλλάξει, από τη μάχη 
για τη μοιρασιά της πίτας προς την ανάγκη για ευ
ρύτερη συνεργασία στον τομέα των επενδύσεων και 
για άνοιγμα προς νέες αγορές που διψούν για νέες 
καινοτόμες υπηρεσίες», είπε προ ημερών στη διάρ
κεια παρουσίασης έργου της ΔΕΗ ο υπ. Ανάπτυξης 
Κ. Χατζηδάκης. Δήλωση που θα μπορούσε να ερμη- 
νευθεί αφ' ενός σαν ένα κάλεσμα σε ΔΕΗ και ιδιώτες 
να συνεργαστούν για την από κοινού εξόρμηση στις 
βαλκανικές αγορές, αλλά αφ’ ετέρου και σαν ένα μή
νυμα ότι δεν θα εμποδίσει το άνοιγμα της αγοράς η
λεκτρικής ενέργειας σε τρίτους...

Μέχρι πρότινος ιδιώτες παραγωγοί και χονδρέμποροι είχαν γυρίσει 
την πλάτη στους τελικούς καταναλωτές, επιλέγοντας να πωλούν 
ρεύμα μόνο στη χονδρική. Επιλογή που βασίστηκε στα υψηλά 
περιθώρια κέρδους που εξασφάλιζε στους ιδιώτες η διαμόρφωση 
της χονδρεμπορικής τιμής, της λεγάμενης Οριακής Τιμής σε υψηλά 
επίπεδα, λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. Η βουτιά όμως των 
τιμών τους από το δεύτερο εξάμηνο του 2008, σε συνδυασμό με 
την αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων της ΔΕΗ που την υποχρέωσε 
να αυξήσει τη λειτουργία των χαμηλού κόστους υδροηλεκτρικών της 
μονάδων έριξαν την Οριακή Τιμή. Από τα 91,7 ευρώ που κόστιζε η 
μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο του 2008, έπεσε στα 63 ευρώ τον 
Ιανουάριο, και έφτασε τον Μάρτιο στα 30-35 ευρώ. Η τιμή αυτή δεν 
αφήνει περιθώριο κέρδους στους ιδιώτες εισαγωγείς και 
αντέστρεψε τα δεδομένα αφού κατέστησε επικερδή τη 
δραστηριοποίηση στην αγορά λιανικής. Κυρίως στα εμπορικά 
τιμολόγια της μέσης τάσης, που αφορούν 5.000 καταναλωτές και 
είναι τα πιο υψηλά. Τα τιμολόγια αυτά επιβαρύνονταν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια με τις μεγαλύτερες αυξήσεις και με τα έσοδά 
τους η ΔΕΗ «επιδοτούσε» όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες 
ζημιογόνων τιμολογίων, όπως πολλά από τα οικιακά, το αγροτικό, 
των πολυτέκνων, στα νησιά κ.λπ. Αν απολέσει αυτό το πελατολόγιο, 
από πού θα βρει κεφάλαια για να συνεχίσει να επιδοτεί τα τιμολόγια 
που τη βάζουν μέσα;

M ECH ATR O N  Α .Ε . / Π Α Ρ Ο ΥΣΙΑ ΣΗ

Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας
Ιδρύθηκε το 2000, με κύριο σκοπό την ανά

πτυξη και την υλοποίηση προϊόντων και ε
φαρμογών που ενσωματώνουν υψηλή τε 
χνολογία, από τους κλάδους της Μηχανολο- 
γίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Προ
γραμματισμού. Η ΜίκΉαήΌη ΑΕ. έχει αναπτύξει 
καινοτόμες λύσεις στους τομείς των βιομη
χανικών συστημάτων και αυτοματοποίησης, 
τω ν ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τε 
χνολογίας, καθώς επίσης και των ενεργεια
κών συστημάτων παραγωγής ενέργειας με 
ανεμογεννήτριες και φωτοβολτάίκά, που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ηλεκτρο- 
δότηση μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο της

ΔΕΗ περιοχών είτε για πώληση της παραγό- 
μενης ενέργειας. Στον τομέα των ΑΠΕ έχει α
ναπτύξει τη σειρά Atlas Solar, ένα σύστημα 
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου δύο 
αξόνων, για τη μέγιστη αξιοποίηση της η
λιακής ενέργειας. Τα Atlas κατασκευάζονται 
με τέτοια μέσα, ώστε να αυξάνουν κατά 40% 
την παραγόμενη ενέργεια σε σχέση με τα στα
θερά συστήματα. Αποτελούνται από ηλε
κτρονικά συστήματα κίνησης, καινοτόμα συ
στήματα αυτοπροστασίας (αντικλεπτικά, α- 
ντικεραυνικά, μετεωρολογικός σταθμός κ,λπ.) 
και ελέγχονται ηλεκτρονικά με ενσωματω
μένο υπολογιστή. Η Mechatron Α.Ε. είναι μία

από τις λίγες εταιρείες που έχουν εγκατα- 
στήσει διασυνδεδεμένα Φ/Β πάρκα στην Ελ
λάδα με συστήματα διαξονικής ιχνηλάτησης 
του ήλιου (dual axis tracking systems). To σύ
στημα Atlas Solar κατέχει αυτή τη στιγμή το 
μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των συστη
μάτων ιχνηλάτησης με σύνολο εγκατεστη
μένης ισχύος 1 MWp, ενώ βρίσκονται σε φά
ση υλοποίησης έργα συνολικής εγκατεστη
μένης ισχύος 2,5 MWp. To Adas επιτρέπει στη 
Mechatron Α.Ε. να προμηθεύσει με trackers 
φωτοβολτάίκά πάρκα δεκάδων MWτον χρό
νο, στοχεύοντας άμεσα στην κατάχτηση η
γετικού μεριδίου της αγοράς.
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Τ μήμα ενός τεράστιου δικτύου α
γωγών ρωσικών συμφερόντων, 
που θα ξεκινάει από την Κασπία 

και θα καταλήγει στην Ελλάδα, μετα- 
φέροντας στη Δύση τα πετρέλαια της 
Κασπίας, θα αποτελέσει το έργο του α
γωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπο
λης.

Από τα 35 εκατ. βαρέλια της χωρη
τικότητας του αγωγού, τα 18 εκατ. θα 
προέλθουν από τη Ρωσία και τα 17 ε
κατ. από καζαχικά κοιτάσματα, γεγο
νός που καθιστά το έργο οικονομικά 
βιώσιμο, καθώς εξασφαλίζονται οι πο
σότητες για την τροφοδοσία του.

Το γεγονός θεωρείται μείζονος ση
μασίας αφού απαντά στο βασικό ερώ
τημα που έθεταν οι τράπεζες για να το 
χρηματοδοτήσουν, δηλαδή κατά πόσο 
τα ενδιαφερόμενο μέρη έχουν εξα
σφαλίσει τις ποσότητες του πετρελαί
ου που θα τον τροφοδοτήσει.

Η τροφοδοσία του αγωγού με κα
ζαχικά πετρέλαια, η οποία αποτελού

σε για καιρό επιδίωξη 
της Ρωσίας, ανακοι
νώθηκε πρόσφατα 
από τον επικεφαλής 
της κοινοπραξίας του 
Μπουργκάς - Αλε
ξανδρούπολης Νι- 
κολάι Τοκάρεφ (δι- 
ευθύνων σύμβουλος 
της ρωσικής Τρασ- 
νέφτ), κατά τη διάρ
κεια συνάντησής του 
με τον υπουργό Α
νάπτυξης Κ. Χατζη- 
δάκη.

Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξαν
δρούπολης αποτελεί προέκταση του α
γωγού του ομίλου της Κασπίας [Caspian 
Consortium Pipeline (CPC)], που μετα
φέρει πετρέλαια από το κοίτασμα του 
Τενγκίζ στο Καζαχστάν προς το ρωσι
κό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη 
Θάλασσα. Το κονσόρτσιουμ που εκμε
ταλλεύεται τον αγωγό CPC (συμμετέ
χουν το Καζαχστάν, ρωσικές εταιρείες 
και οι δυτικές Chevron, Exxon, ΒΡ) ε
πιδιώκει εδώ και καιρό να αυξηθεί η 
ποσότητα καζαχικού πετρελαίου που 
προορίζεται για το Νοβοροσίσκ και τις 
αγορές της Δύσης, από 32 εκατ. τόνους 
σήμερα σε 67 εκατ. τόνους.

Για να γίνει αυτό η Ρωσία πρέπει να 
έχει διέξοδο σε ανοιχτή θάλασσα για 

το πετρέλαιο που μεταφέρει.από 
τον όμιλο της Κασπίας και τό Νο
βοροσίσκ, κάτι που θα της επι
τρέψει να αποφύγει τη 
ρηση στο Βόσπίρο. Τη διέξοδο 
αυτή της προσφέρει ο αγω 
Μπουργκάς- Αλεξανδρ

Εξασφαλίστηκε 
η τροφοδοσία 
του αγωγού με 
18 εκατ. βαρέλια 
ρωσικού και 17 
εκατ. βαρέλια 
καζακικού 
πετρελαίου

λης. Τον περασμένο Δεκέμβριο η ρω
σική πλευρά υπέγραψε μνημόνιο με 
τους λοιπούς εταίρους της κοινοπρα
ξίας του αγωγού CPC, το οποίο προ
βλέπει ότι 17 εκατ. από συνολικά 67 ε
κατ. τόνους θα διοχετευθούν προς τις 
αγορές της Δύσης μέσω του αγωγού 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης. Έτσι, 
το καζαχικό πετρέλαιο θα μπορέσει να 
μεταφερθεί από το Νοβοροσίσκ στο 
Μπουργκάς με δεξαμενόπλοια και α
πό εκεί στην Ελλάδα μέσω του αγωγού 
και στην ανοιχτή θάλασσα...

Μονοπώλιο
Εν ολίγοις, ο αγωγός Μπουργκάς - 

Αλεξανδρούπολης θα επιτρέψει στη 
Ρωσία να αυξήσει τον όγκο μεταφερό- 
μενου πετρελαίου μέσω του αγωγού 
του CPC και να τον επεκτείνει μέσω 
των Βαλκανίων. Επίσης θα της επιτρέ
ψει να απορροφήσει ακόμα περισσό
τερο καζαχικό πετρέλαιο, να εμποδί
σει την Ουκρανία να μεταφέρει πετρέ
λαιο από την Κασπία οτήν Ευρώπη και 
να ενδυναμώσει μονοπώλιό της στον

τομέα μεταφοράς πετρελαίου μέσω ε
νός τεράστιου αγωγού από την Κεντρική 
Ασία στο έδαφος της Ε.Ε.

Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξαν
δρούπολης θεωρείται ανταγωνιστικός 
του αγωγού Κονστάντσας - Τεργέστης 
που υποστηρίζεται από την Ε.Ε. Από 
τον εν λόγω αγωγό μπορεί να μετα
φερθεί καζαχικό πετρέλαιο στην ανοι
χτή θάλασσα μέσω της Αδριατικής, εί
τε από την Τεργέστη είτε από τη γει
τονική Κροατία, μέσω Ομισάλτ. Αυτό 
όμως το ευρωπαϊκό σχέδιο έχει καθυ
στερήσει και δεν είναι ώριμο σε σχέση 
με τον Μπουργκάς - Αλεξανδρούπο
λης.

Τ'-Γ
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Διευθυντή ηωλήσεων REVOIL

«Επενδύουμε . 
σε μακροχρόνιες 
συνεργασίες»
Η κρίση επέσπευσε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος για πρα

τήρια που δεν είχαν σωστή οικονομική διαχείριση, ανα
φέρει στη συνέντευξή του ο διευθυντής πωλήσεων της 
Revoil Απόστολος Ψαρρός.
Η κρίση έχει αυξήσει τις επισφάλειες; Σίγουρα έχει αυξήσει 
την αβεβαιότητα στην πελατειακή βάση, όπως οι κατασκευ
ές και οι μεταφορές. Στη Revoil επενδύουμε σε μακροχρό
νιες ουνεργαοίες, όπου αναπτυσσόμαστε μαζί με τους πελά
τες μας και μειώνουμε τον κίνδυνο, ακόμα και σε δύσκο
λους καιρούς.
Από 1ης Απριλίου, τα διυλιστήρια βάζουν φρένο στις ληξι
πρόθεσμες πιστώσεις. Τι σημαίνει αυτό; θα βοηθήσει στην 
εξυγίανση της αγοράς, τόσο στην εμπορία όσο και στη λιανι
κή, καθώς θα επικρατήσουν οι εταιρείες με σταθερά οικο
νομικά στοιχεία.
Από πλευράς πωλήσεων, πώς κινείται η αγορά; Στο σύνολό 
της η αγορά παραμένει ανελαστική συγκριτικά με τη συνολι
κή πορεία της οικονομίας, καθώς η εκτιμώμενη κάμψη στο 
πετρέλαιο κίνησης αντισταθμίζεται με την αύξηση στο πετρέ
λαιο θέρμανσης, κυρίως λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών 
κατά το πρώτο τρίμηνο. Αντίστοιχα σταθερή είναι η αγορά 
της βενζίνης.
Προβλέπετε ότι το 2009 θα είναι χρονιά εξαγορών για τον 
κλάδο; θα είναι ακόμα μία ενδιαφέρουσα χρονιά με μεγάλο 
ανταγωνισμό και ανακατατάξεις στα μερίδια, μέσω είτε εξα
γορών είτε οργανικής ανάπτυξης κάποιων εταιρειών.
Μπορεί να δούμε ακόμη και νέα λουκέτα; Κανείς δεν θέλει 
να βλέπει ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν προ
βλήματα. Απαιτείται όμως αυστηρή διαχείριση και λειτουρ
γία στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού.
Αριθμός πρατηριούχων, περίπου 140, δεν έχει αντέξει στην 
κρίση και έχει κλείσει... Είναι πρατήρια που πιθανότατα δεν 
είχαν σταθερή οικονομική διαχείριση και οι συνθήκες επέ

σπευσαν ένα προδιαγεγραμμένο τέλος.
Κατά πόσον η Revoil, σε αυτό το κλίμα, ε
ξετάζει το ενδεχόμενο εξαγορών; Η 
Revoil επενδύει στην αύξηση των μερι
δίων της με την αριστοποίηση της σχέσης 
τιμής - ποιότητας στον καταναλωτή. Αυτή 
θα επιτευχθεί, πρώτον, με την οργανική α

νάπτυξη του υπάρχοντος δικτύου, 
παρέχοντας μοναδικές υπηρε
σίες όπως η διασφάλιση ποσό
τητας και ποιότητας στο σύνολο 
των πρατηρίων της, βελτιωμέ- 

| να προϊόντα όπως το πετρέ
λαιο θέρμανσης Oikoplus και 
την αμεσότητα στη επικοινω

νία. Και δεύτερον, με την ε
πιλεκτική προσέλκυση νέ
ων συνεργατών.
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ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ύν από την Ελλάδα
#>
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Στο Μπουργκάς θα διοχετεύ- 

ι εται στον πετρελαϊκό αγωγό και 
θα καταλήγει στην 
Αλεξανδρούπολη, παρακάμ
πτοντας τα Στενά του Βοσπόρου

ΡΩΣΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Βολγκογκράντ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Αλεξανδρούπολη

ΕΛΛΑΔΑ
Προς χώρες 
της Δύσης

Μεταφορά με τάνκερ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΙ
Το πετρέλαιο θα 
ταξιδεύει από τη 
Ρωσία προς τις
δυτικές ευρωπαϊκές 
χώρες καλύπτοντας 
τις ανάγκες της 
Γηραιάς Ηπείρου σε 
ενέργεια

Μπουργκάς
ΜΑΥΡΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ

Α Γ Ω ΓΟ Ι Μ ΠΟΥΡΓΚΑΣ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ι I Μπακού 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Στην Αλεξανδρούπολη θα μεταφορτώνεται σε 
πλοία τάνκερ και θα μεταφέρεται στις αγορές 
της Δύσης

Η κατασκευή αρχίζει 
τον Οκτώβριο του 2010
Το έργο για τον Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολης που θα καταλήγει 
στο Αιγαίο από τη Μαύρη θάλασσα, θα 
αποτελέσει τον πρώτο αγωγό ρω σικώ ν 
συμφερόντων σε ευρωπαϊκό έδαφος. 
Οι εργασίες κατασκευής θα αρχίσουν 
τον Οκτώβριο του 2010 και ο αγωγός 
θα χαρακτηρισθεί εθνικής σημασίας με 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην 
Ελληνική Βουλή στα τέλη Ιουνίου του 
2009. Το νομοσχέδιο θα ρυθμίζει 
γραφειοκρατικά ζητήματα, κυρίως όσα 
σχετίζονται με τις παραχωρήσεις γης. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 
χαρακτηρισμός του αγωγού εθνικής 
σημασίας έργου ήταν απαίτηση των 
Ρώσων τόσο προς την ελληνική όσο 
και προς τη βουλγαρική πλευρά, 
ηροκειμένου να μην κολλήσει σε 
γραφειοκρατικά θέματα όπως π .χ. οι 
απαλλοτριώσεις, αφού θέλουν να 
προχωρήσει το γρηγορότερο δυνατό.
Η συμφόρηση δεξαμενόπλοιων στα 
Στενά του Βοσπόρου αυξάνεται 
διαρκώς και πολλές φορές τα τάνκερ 
αναγκάζονται να περιμένουν 
εβδομάδες για να βγουν στη Μεσόγειο. 
Όταν λειτουργήσει ο νέος αγωγός, μια

καινούργια όδευση θα αποφορτίσει την 
κατάσταση επιτρέποντας τη διέλευση 
όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων του 
πετρελαίου της Μαύρης θάλασσας στις 
αγορές της Δύσης.
Η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται 
σε δύο χρόνια από την έναρξή του, 
δηλαδή το φθινόπωρο του 2012, και 
σε δεύτερη φάση η χωρητικότητά του 
αναμένεται να φτάσει σε 50 εκατ. 
βαρέλια ετησίως. Το κόστος του 
αποτιμάται σε 1,2 δισ. δολάρια και τα 
κεφάλαια θα διατεθούν αναλογικά με 
τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε 
πλευράς στη διεθνή εταιρεία 
εκμετάλλευσης του έργου,
Transbalkan Pipeline.
Η Τράνσνεφτ που είναι ο διαχειριστής 
του σχεδίου, κατέχει μαζί με τις 
Ρόζνεφτ, και Γκάζπρομ το 51%. Η 
Βουλγαρία και η Ελλάδα κατέχουν 
προς το παρόν από 24,5% κάθε μία, με 
δικαίωμα πώλησης ποσοστού σε 
εταιρείες πετρελαίου που θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την 
κατασκευή και να χρησιμοποιήσουν 
τον αγωγό για τη μεταφορά δικού τους 
πετρελαίου.

Προετοιμασθειτε έγκαιρα και έγκυρα
για το

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική 
έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛ Λ Α  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜ ΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΗΝ ΥΠ 214/1998 ΦΕΚ Β 

880/19.08.1998, Ν. 2831/2000 ΦΕΚ Α  140/13.06.2000, ΑΠΟΦ 
687/2008 ΦΕΚ Α  128/03.07.2008 ΚΑΙ Ν. 3661/2008 ΦΕΚ Α  

89/19.05.2008 (ΟΔΗΓΙΑ 2002/91 ΕΚ) ΟΦΕΙΛΟΥΝ Ο Λ Α  ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η B.A.S.I.C Group σας συμβουλεύει και σας 
εξυπηρετεί ώστε το υπό ιδιοκτησία σας κτίριο 

να ετοιμαστεί για την χορήγηση του 
προονσφερθέντος πιστοποιητικού. 

Βασική μας δραστηριότητα αποτελεί η 
Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Αναλαμβάνουμε 

πλήρως την μελέτη και τις εργασίες της 
θερμομονωτικής θωράκισης του κτιρίου και 

σας παρέχουμε συγκεκριμένη εγγύηση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Βούλγαρη 24, 54 249 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 326 590 
Fax.: 2310 221 899 

e-mail: groupbasic@gmail.com 
site: www.basicgroup.gr

mailto:groupbasic@gmail.com
http://www.basicgroup.gr


T A  N B A  / Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ TON TGI

Τουρκικό «φέσι» στον αγωγό
Τ ουρκικά είναι τα εμπόδια που πρέπει να 

ξεπεράσει η Ελλάδα για να ξεμπλοκάρει τις 
διαδικασίες υλοποίησης του αγωγού που 

θα μεταφέρει το φυσικό αέριο της Κασπίας, μέ
σω της χώρας μας, στις αγορές της Δύσης.

Η Τουρκία επιμένει να μεταπωλεί η ίδια πο
σότητα του αερίου, απαίτηση που το Αζερμπαϊ
τζάν δεν δέχεται, και για να ξεπεραστούν τα ε
μπόδια η Αθήνα προσβλέπει σε συντονισμό των 
κινήσεων της με την Ιταλία, αλλά και στην πιο ε
νεργό πίεση προς την Άγκυρα των Βρυξελλών 
και της Ουάσιγκτον. Εξελίξεις που ωστόσο προ
χωρούν με αργό ρυθμό, καθώς η γείτων χρησι
μοποιεί την κομβική θέση που έχει στη μεταφο
ρά φυσικού αερίου από την Κασπία προς τις α
γορές της Δύσης, ως όπλο στις ενταξιακές δια
πραγματεύσεις με την Ε.Ε. Ταυτόχρονα επιδιώκει 
να αναβαθμίσει τη θέση της στον διεθνή ενερ
γειακό χάρτη, από χώρα-τράνζιτ σε μεταπωλη
τή φυσικού αερίου. Για την ακρίβεια, διεκδικεί 
να μεταπωλεί ένα ποσοστό γύρω στο 15% από 
την ποσότητα που θα μεταφέρει ο αγωγός, κάτι 
που το Αζερμπαϊτζάν δεν δέχεται, με αποτέλε

σμα να έχουν μπλοκάρει οι δια
δικασίες τόσο για την υπογραφή 
της τετραμερούς συμφωνίας των 
εμπλεκόμενων χωρών στο έργο 
(Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ελλάδα, 
Ιταλία).

Το θέμα τέθηκε επί τάπητος 
στην επίσκεψη τον Φεβρουάριο 
στην Αθήνα του Αζέρου προέ
δρου Ιλχάμ Αλίεφ, τονίζοντας 
στους Έλληνες συνομιλητές ότι 

η Αγκυρα δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως με
ταπωλητής του φυσικού αερίου που εξάγει η χώ
ρα του. Διαβεβαίωσαν επίσης οι συνεργάτες του 
ότι η χώρα τους έχει τις απαραίτητες ποσότητες 
αερίου για να τον τροφοδοτήσει, γύρω στα 11- 
12 δισ. κ.μ. τον χρόνο. Ανάλογες δεσμεύσεις έ
χει δώσει και ο πρόεδρος της κρατικής αζέρικης 
εταιρείας αερίου Socar για την προμήθεια του 
πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας Ναμπούκο (30 
δισ. κ.μ. τον χρόνο), στον οποίο ποντάρουν τό
σο η Ε.Ε. όσο και η Ουάσιγκτον για να μειωθεί η 
εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Ο 
Ναμπούκο θα διέρχεται από την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία με τελικό προορισμό την 
Αυστρία.

Ανησυχεί η Αθήνα
Αρκετοί αναλυτές ωστό

σο, αλλά και παράγοντες 
αμφισβητούν το κατά 
πόσο το Αζερμπαϊτζάν 
έχει τη δυνατότητα να 
καλύψει με αέριο τον 
Ναμπούκο, πολύ πε
ρισσότερο και τους δύο 
αγωγούς. Ισχυρίζονται 
ότι για να επιτευχθεί 
ο στόχος θα πρέπει να 
διοχετευθεί αέριο και 
από άλλες χώρες, σαν 
το Τουρκμενιστάν, το 
Ιράν και το Ιράκ, οι ο

ποίες όμως αντιμετωπί
ζουν -  καθεμιά τα δικά 

της -  προβλήματα. Σήμε
ρα το Αζερμπαϊτζάν κα
λύπτει τις ανάγκες του με 
εισαγωγές από τη Ρωσία, 
ενώ η τροφοδοσία των άλ
λων δύο αγωγών στηρί
ζεται στην ανάπτυξη και

Η Τουρκία ζητάει 
δικαίωμα 
παρακράτησηε 
του 15% του 
αζέρικου αερίου

Τα σχέδια για τους αγωγούς ελληνικού ενδιαφέροντος 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΟΥΚΡΑΝΙΑ0 υφιστάμενος αγωγός που μεταφέρει .. 
το ρωσικό φυσικό αέριο από την 
Ουκρανία στα Βαλκάνια, και δια μέσω 
της Βουλγαρίας στην Ελλάδα. Το κλείσιμο 
της στρόφιγγας τόσο του αγωγού αυτού, < 
όσο και τα,ιν υπόλοιπων που διέρχονται ΙΤΑΛΙΑ 
από το ουκρανικό έδαφος, άφησε την >
Ελλάδα και πλήθος ευρωπαϊκών χυτρών 
χωρίς φυσικό αέριο. Μέσω του αγοτγού | 
αυτού η Ελλάδα καλύπτει το 70% των I 
αναγκών της σε φυσικό αέριο, αλλά 
επειδή το εν λόγω καύσιμο συμμετέχει 
ακόμη με χαμηλά ποσοστά στο 
ενεργειακό μας ισοζύγιο, δεν 
αντιμετωπίσαμε σοβαρό πρόβλημα

ΑΥΣΤΡΙΑ ΌΥΜΑΝΙΑΟΥΓΓΑΡΙΑ
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Το φυσικό αέριο
στο ενεργειακό μας ισοζύγιο
ΣΗΜΕΡΑ

ΟΤουρκο-Ελληνο4ιαλικός αγωγός (TGI).
Το ελληνοτουρκικό σκέλος λειτουργεί 
εδώ και ένα χρόνο και μας προμηθεύει 
με περιορισμένες ποσότητες αζέρικου 
αερίου (750.000.000 κυβ. μέτρα το 
2008). Όταν θα ολοκληρωθεί και το 
ελληνοϊταλικό σκέλος, γύρω στο 2013, 
τότε η συμμετοχή του αζέρικου αερίου 
στο ενεργειακό μας ισοζύγιο αναμένεται 
να αυξηθεί σε πάνω από 30% από μόλις 
15% σήμερα

ΤΟ 2010 ΤΟ 2013 
50%-55% 45%-50% 

30%-35% 25%-30%Ρωσία
70% 15%
(2,9 δια. | c o /  

κυβ. μέτρα)

την εκμετάλλευση του νέου κοιτάσματος του Sah 
Deniz II. Είναι ωστόσο άγνωστο κατά πόσο, πα
ρά τα όσα ισχυρίζονται οι Αζέροι, το κοίτασμα 
θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τη δυτική αγορά 
με τόσο μεγάλους όγκους, γι' αυτό Αθήνα και Ρώ
μη βιάζονται να υπογράψουν συμβόλαιο με το 
Μπακού σχετικά με τις ποσότητες με τις οποίες 
θα γεμίσουν τον δικό τους αγωγό.

Ευτυχώς το πλεονέκτημα για τον TGI είναι ό
τι ακριβώς επειδή είναι μικρότερο έργο από το 
Ναμπούκο, είναι και πιο ευέλικτο. Ταυτόχρονα 
είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από πλευ
ράς έργων και μελετών, αφού ήδη λειτουργεί το 
ελληνο-τουρκικό τμήμα.

0 γρίφος
Σε κάθε περίπτωση το παζάρι θα είναι σκλη

ρό, καθώς οι Αζέροι γνωρίζουν ότι χωρίς το δι
κό τους φυσικό αέριο κανένας αγωγός δεν είναι 
σε θέση να λειτουργήσει. Μάλιστα, αν και έχει 
ζητηθεί κατ' επανάληψιν από την κυβέρνηση του 
Μπακού να δώσει τα ακριβή νούμερα με τις πο
σότητες που είναι διατεθειμένη να εξάγει προς 
Ευρώπη, εκείνη καθυστερεί, επικαλούμενη διά
φορες αιτίες (όπως ότι δεν έχει ακόμη παραλά- 
βει την τελική έκθεση της ξένης κοινοπραξίας 
που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα). Καλά πληρο- 
φορημένες πηγές, όμως, επιμένουν ότι το Μπα
κού κρύβει μέρος της αλήθειας. Και επικαλού
νται δηλώσεις που έκανε τον Ιανουάριο ο επι
κεφαλής της Statoil -  της νορβηγικής εταιρείας 
που ηγείται με 25,5% της ξένης κοινοπραξίας ό
τι οι ποσότητες του κοιτάσματος επαρκούν μό
νο για να καλϋψουν τις ανάγκες του Αζερμπαϊ
τζάν και δεν περισσεύουν για εξαγωγές προς την 
Ευρώπη.

Αυξάνουν οι ανάγκες 
από την ηλεκτροπαραγωγή
Η ηλεκτροπαραγωγή αντι

προσωπεύει σήμερα το 
65% της συνολικής κατανάλω
σης αερίου. Και οι τρεις νέες ι
διωτικές μονάδες καύσης φυσι
κού αερίου ισχύος περί τα 400 
MW η καθεμιά, που πρόκειται 
να λειτουργήσουν το 2010, θα 
αυξήσουν την ετήσια κατανά
λωση περίπου κατά 1,5 δισ. κ.μ. 
αερίου.
Για τις ποσότητες αυτές η 
ΔΕΠΑ έχει υπογράψει προσύμ
φωνα με τους επενδυτές παρα
γωγούς χωρίς να τις έχει δια
σφαλίσει με μακροχρόνια συμ
βόλαια. Θα πρέπει μάλιστα να 
σημειωθεί ότι το 2016 λήγει η 
μακροχρόνια προμήθεια σύμβα
σης της ΔΕΠΑ με την Gazprom, 
χωρίς να έχουν καταλήξει κά
που οι διαπραγματεύσεις για 
την επέκτασή της. Επιπλέον, 
για την κάλυψη της ζήτησης σε 
ηλεκτρισμό το διάστημα 2010- 
2020 θα πρέπει να λειτουργή
σουν νέες μονάδες, ισχύος

6.300 MW, σύμφωνα με την έκ
θεση του Μακροχρόνιου Ενερ
γειακού Σχεδιασμού του Συμ
βουλίου Εθνικής Ενεργειακής 
Στρατηγικής (ΣΕΕΣ). Τα υφιστά
μενα μακροχρόνια συμβόλαια 
της χώρας για προμήθεια φυσι
κού αερίου με Ρωσία και Αλγε
ρία δεν επαρκούν για να καλύ- 
ψουν τις αυξημένες αυτές ανά
γκες και επομένως η επιτάχυν
ση τω ν διαδικασιών για τον TGI 
αποτελεί μονόδρομο.
Αν πάντως όλα πάνε καλά, τότε 
η ΔΕΠΑ εκτιμά ότι το 2010 το α- 
ζέρικο αέριο θα καλύπτει το 
30%-35% των αναγκών μας, έ 
ναντι μόνο 15% το 2008. Το υ
γροποιημένο αέριο της Ρεβυ- 
θούσας, αλγερινής ή άλλης 
προέλευσης, θα συνεχίσει να α
ντιστοιχεί σε 15% των αναγκών 
μας, που σημαίνει ότι είναι πι
θανό σε δύο χρόνια από σήμερα 
η «εξάρτηση» από τη Ρωσία να 
έχει περιορισθεί στο 50%-55% 
από 70% που ήταν το 2008.



Λ

αερίου
Το «παζάρι» 
επηρεάζει την Ελλάδα
Ο «γρίφος» με το αζέρικο αέριο πε

ριπλέκεται εξ αιτίας της στάσης 
της Άγκυρας. Το θέμα είναι πως α
πό την πορεία των διαπραγματεύ
σεων με την Άγκυρα δεν θα εξαρτη- 
θούν μόνο οι ποσότητες του αζέρι- 
κου αέριου που θα εξάγονται μέσω 
Τουρκίας προς Ευρώπη, αλλά και ε
κείνες που θα παρακρατεί η Ελλάδα 
για τις δικές της ανάγκες. Αν και α
πό τα μέσα του 2007 έχουμε συμ
φωνήσει με το Αζερμπαϊτζάν να μας 
προμηθεύει με 1 δισ. κυβικά μέτρα 
τον χρόνο για την κάλυψη των ανα
γκών μας, εν τούτοις η συμφωνία δεν 
εφαρμόζεται στο σύνολό της, αφού

εκκρεμεί η τιμή την οποία θα ει
σπράττουν οι Τούρκοι για τον ρόλο 
τους ως τράνζιτ.

Όσο όμως αυτά θα παραμένουν 
ανοιχτά, και παράλληλα οι ανάγκες 
μας σε φυσικό αέριο θα αυξάνονται, 
τόσο θα παραμένουμε ευάλωτοι σε 
κρίσεις παρόμοιες με εκείνη του Ια
νουάριου. Για να ανυιληφθεί κανείς 
τα μεγέθη, το 2008 έκλεισε για την 
Ελλάδα με κατανάλωση στα 4,1 δισ. 
κ.μ., εκ των οποίων 3 δισ. μας προ- 
μήθευσαν οι Ρώσοι, 750 εκατ. κ.μ. οι 
Αζέροι μέσω Τουρκίας και άλλα 700 
εκατ. κ.μ. ήρθαν σε υγροποιημένη 
μορφή με πλοία από την Αλγερία.

Ε ΤΕ Κ Α  / Π Α Ρ Ο ΥΣΙΑ ΣΗ

Σε ανοδική πορεία παρά την κρίση
Πτωτική εμφανίζεται η εγχώρια α

γορά καυσίμων το  2008. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία του υπουργεί
ου Ανάπτυξης, η συνολική αγορά πε
τρελαιοειδών -  βενζίνη, ντίζελ  και 
μαζούτ -  εμφανίζει μείωση 3% σε σχέ
ση με το  2007. Ειδικότερα η αγορά 
βενζίνης εμφανίζει μείωση 2%, η α
γορά ντίζελ  θέρμανσης έπεσε κατά 
11,8% και η αγορά μαζούτ κατά 11,9%.
Μόνο το  ντίζελ  κίνησης αυξήθηκε 
κατά 8%.

Σε αυτό το  αρνητικό περιβάλλον 
η ΕΤΕΚΑ όχι απλώς διατήρησε τις δυ
νάμεις της, αλλά παρουσίασε την πιο 
δυναμική πορεία μεταξύ όλων των 
εταιρειών.

Η επιχείρηση που διευθύνε
ται από τον κ. Γεώργιο Σπανό εμ
φάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση 
στην αγορά βενζινών, παρου
σιάζοντας ανοδική πορεία 15,9% 
κατά το 2008 η οποία συνεχί
ζεται και τους πρώτους μήνες 
του 2009 -  το πρώτο δίμηνο 26% στις 
βενζίνες και 10% στο πετρέλαιο κίνη
σης.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της ΕΤΕΚΑ αποτε-

0 πρόεδρος της 
ΕΤΕΚΑ Γ. 
Σπανός

λεί το γεγονός ότι το ποσοστό της 
βενζίνης καλύπτει μεγάλο κομμάτι 
τω ν συνολικών πωλήσεών της.

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία α
φενός έχει μεγαλύτερη ρευστότητα 
και αφετέρου είναι λιγότερο εκτε
θειμένη στην επισφάλεια τω ν πω- 
λήσεων μαζούτ και καυσίμων για τη 
βιομηχανία.

Παράλληλα η ΕΤΕΚΑ συνεχίζει 
το  επενδυτικό της πρόγραμμα τόσο 
στο επίπεδο τω ν  εγκαταστάσεών 
της όσο και στο επίπεδο του δικτύ
ου πρατηρίων.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της ε
πιχείρησης απέκτησε έκταση 6

στρεμμάτων δίπλα στις εγκατα
στάσεις της στο Πέραμα Αττικής, 
με σκοπό να υλοποιήσει ένα με
γάλο επενδυτικό σχέδιο δημι
ουργίας σύγχρονου κέντρου 
Logistics σε συνολική έκταση 12 

στρεμμάτων. Επίσης συνεχίζει το 
πρόγραμμα διεύρυνσης του δικτύου 

των πρατηρίων της, που εί
ναι 250 και έως τα τέλη 

του 2010 αναμένεται 
ναφθάσουντα300.

FORBUSINESS Α.Ε.
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Δύναμη Ενέργειας, Δύναμη Ανάπτυξης
Η ενέργεια κινεί τον πλανήτη, ενώνει τους λαούς, διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ευημερία σε 
όλο τον κόσμο. Σε μία εποχή που οι ενεργειακές εξελίξεις είναι έντονες και συνεχείς, η ΔΕΠΑ 
(Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) είναι η δύναμη που συνδέει το μέλλον της χώρας μας με το φυσικό 
αέριο, το καύσιμο του 21ου αιώνα. Είναι ο σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιριών που 
ενισχύει το ρόλο του στο νέο επιχειρηματικό πλαίσιο των απελευθερωμένων ενεργειακών 
αγορών, συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, αναδεικνύει το γεωπολιτικό ρόλο 
της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας σε μια εποχή έντονων ενεργειακών και γεωπολιτικών 
ανακατατάξεων, διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, υπόσχεται μία καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Η ΔΕΠΑ συμβάλλει ουσιαστικά στη λύση του ενεργειακού ζητήματος 
εξασφαλίζοντας την επάρκεια και τον ομαλό εφοδιασμό, σε πλήρη ακολουθία με την Εθνική 
Ενεργειακή πολιτική ως προς την απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αναζήτηση νέων πηγών 
ενεργειακής τροφοδοσίας. Η υλοποίηση έργων για την κατασκευή μεγάλων ενεργειακών 
υποδομών, όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου Ελλάδας -  Τουρκίας και Ελλάδας -  Ιταλίας, 
αναδεικνύουν τη χώρα μας σε ενεργειακό δίαυλο για τη μεταφορά του αερίου από τις 
παραγωγούς χώρες, προς τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η ΔΕΠΑ και οι 
θυγατρικές της εταιρίες εκτελούν έργα επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου ςπην 
ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα νοικοκυριά, συγχρηματοδούμενα μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» για την περίοδο 2007 -  2013, με την στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Έως το 2010 η ΔΕΠΑ, με τη θυγατρική της εταιρία ΔΕΣΦΑ Α.Ε, θα πραγματοποιήσει επενδύσεις, οι 
οποίες συνολικά θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ. Στο προσεχές διάστημα, η ΔΕΠΑ θα θέσει τις 
βάσεις για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου και σε νέες περιοχές, εκτός από τις 
περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης και Βόλου που ήδη τροφοδοτούνται, με την 
προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύσταση τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στη Στερεά 
Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία -  Θράκη. Προβλέπεται ότι τα
500.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν σήμερα φυσικό αέριο θα φτάσουν το 2010 το 1.000.000 
ενώ μέχρι τότε αναμένεται να διπλασιασθεί ο αριθμός των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο, από 250 σε 500. Με τον επενδυτικό σχεδιασμό και τον ανάλογο αναπτυξιακό 
προγραμματισμό, οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν επίσης. Η σημαντική αύξηση του κύκλου 
εργασιών του ομίλου, που καταλήγει σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα, το ισχυρό όραμα, η 
συγκροτημένη ςττρατηγική και η καινοτόμα απάντηση στις ενεργειακές προκλήσεις της εποχής 
καθιστούν ρεαλιστική την προοπτική της ΔΕΠΑ για περαιτέρω ανάπτυξη.
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Υδρογόνο από πλωτές ανεμογεννήτριες
Πλωτές ανεμογεννήτριες που αγκυ- 

ρώνουν σε βάθος μέχρι 1.000 μέ
τρα θα μπορούσαν να δώσουν τη 

λύση στο ενεργειακό μας πρόβλημα. Ε
γκατεστημένες μακριά από τις ακτές, οι α- 
νεμογεννήτριες θα παράγουν υδρογόνο 
μέσω της ηλεκτρόλυσης του θαλασσινού 
νερού. Τάνκερ αποθήκευσης θα παρα- 

λαμβάνουν το υδρογόνο και 
θα το μεταφέρουν σε δεξαμε
νές, όπως γίνεται με το πε
τρέλαιο από τις πετρελαιοπη
γές.

Η εικόνα δεν έρχεται από 
το πολύ μακρινό μέλλον. Ήδη, 
δανικές και νορβηγικές εται
ρείες έχουν αρχίσει στη Βό
ρεια Θάλασσα την πειραματι
κή παραγωγή υδρογόνου και 
τα πρώτα αποτελέσματα θε
ωρούνται άκρως ενθαρρυντι
κά.

Στη Βόρεια 
θάλασσα έχει 
αρχίσει 
πειραματικά η 
παραγωγή του 
«καθαρού» 
καυσίμου

Το υδρογόνο ως πηγή ε
νέργειας δεν ανακαλύφθηκε χθες, καθώς 
η επιστημονική κοινότητα πειραματίζεται 
αρκετά για την αξιοποίησή του τις τελευ
ταίες δεκαετίες. Μέχρι πριν από λίγα χρό
νια, ωστόσο, δεν είχε βρεθεί οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ελκυστικός τρόπος για

την παραγωγή του. Πρόκειται για άοσμο, 
άχρωμο και άγευστο, μη τοξικό αέριο, το 
οποίο σήμερα είτε παράγεται με χημική 
μετατροπή -παρότι φθηνή, η μέθοδος θε
ωρείται ρυπογόνος -  είτε εξάγεται από υ
δρογονάνθρακες είτε παράγεται με την η- 
λεκτρόλυση του νερού που υπάρχει άφθονο
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η δράση της Γτοιρίας ΗΛ.ΒΙΟ.ΚΑΤ Α.Β.Ε.Ι 
γιο την Ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε)

Η εταιρία ΗΛ.ΒΙΟ.ΚΑΤ. Α.Β.Ε.Ε. πρωτοπόρος σε θέματα φωτοβολταϊκών και με καινοτόμα έργα στο ενεργητικό της αποτελεί
μία μεγάλη δύναμη στον χώρο της προσφοράς και της ζήτησης συστημάτων & λύσεων σε ενεργειακά θέματα
και ειδικά σε συστήματα Α.Π.Ε., ως ο πλέον κατάλληλος συνεργάτης, ικανός να προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις.

Η χώρα μσς έχει το προνόμιο να διαθέτει τεράστιο ανανεώσιμο δυναμικό.Τα τελευταία χρόνια είμαστε πιο συνειδητά προσφιλείς 
λόγω της ενημέρωσης για τσ οικολογικό οφέλη, στην εικόνα ενός αιολικού πάρκου.
Όμως και ο ήλιος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πηγές ενέργειας με ασύγκριτα περιβαλλοντικό, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. 
Όλα τα φωτοβολταίκά (ανεξαρτήτως τεχνολογίας) μοιράζονται τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
-μηδενική ρύπανση 
-αθόρυβη λειτουργία
-αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια)
-απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων γιο τις απομακρυσμένες περιοχές 
-δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες 
-ελάχιστη συντήρηση

Με την ανάπτυξη των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας συνεπάγεται άμεσα και ουσιαστικά π δημιουργία νέων 
μόνιμων θέσεων εργσσίσς.Υπολογίζεται ότι αν η Ελλάδα πετύχει τους στόχους της για την ανάπτυξη των ΑΠΕ όπως αυτοί απορρέουν 
οπό την ευρωπαϊκή νομοθεσία (1 8 %  διείσδυση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας),θα δπμιουργπθούν περίπου 20.000 νέες 
μόνιμες θέσεις εργασίας στην ηλεκτροπαραγωγή,χωρίς να υπολογίζεται ο κατασκευαστικός κλάδος.
Η βαθμιαία αύξηση των μικρών ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να κολύψει αποτελεσματικό τη διαρκή αύξηση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειαςπ οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις για σταθμούς 
ΠλεκτροηαραγωγήςΗ παραγωγή ηλεκτρισμού οπό μικρούς παραγωγούς μπορεί νο περιορίσει επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε 
νέες γραμμές μετσφορός ηλεκτρικής ενέργειας,Το κόστος μιας νέας γραμμής μεταφοράς είναι πολύ υψηλάσν λάβουμε υπόψη μας 
πέρα από τον τεχνολογικό εξοηλισμάκαι θέματα που σχετίζονται με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλανές 
στις χρήσεις γπςΣυμπερασματικά εύλογα θα υποστηρίζαμε ότι τα φωτοβολταίκά παρουσιάζουν πλεονεκτήματα 
τα οποία τα καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστικά σε σύγκριση με οηοιαδήποτε άλλη τεχνολογία.
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στον πλανήτη. Το υδρογόνο έχει χαρα
κτηριστεί -  όχι άδικα -  το καύσιμο του μέλ
λοντος, καθώς οι επιστήμονες εκτιμούν ό
τι κάποια ημέρα θα φτάσει να ανταγωνί
ζεται το πετρέλαιο σε χρήσεις όπως η αυ
τοκίνηση, η ηλεκτροπαραγωγή και η 
θέρμανση.

Ήδη, ξεπερνούν σε αριθμό τις 20 οι και- 
νοτόμες εφαρμογές που έχουν παραχθεί 
από υδρογόνο και -  σύμφωνα με τους ε
πιστήμονες -  σε λίγα χρόνια προορίζονται 
να κυριαρχήσουν στην αγορά. Π.χ., οι οι
κολογικές γεννήτριες υδρογόνου (κυψέ
λες καυσίμου - fuel cells) που παράγουν η
λεκτρισμό χωρίς να εκπέμπουν καυσαέ
ρια, οι μονάδες ηλεκτρόλυσης που παρά
γουν υδρογόνο από το νερό και τα πρώτα 
αυτοκίνητα με καύσιμο υδρογόνο αντί για 
βενζίνη.

Η αποθήκευση
Η πιο φιλική προς το περιβάλλον μέ

θοδος παραγωγής του υδρογόνου είναι αυ
τή της ηλεκτρόλυσης του νερού με τη χρή
ση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αυ
τή την τεχνική μπορεί να αποθηκεύεται σε 
ειδικές δεξαμενές η πλεονάζουσα αιολική 
ενέργεια που δεν καταναλώνεται. Εν συ
νεχεία και όταν θα προκόψει η ανάγκη να 
χρησιμοποιηθεί, τότε η αποθηκευμένη ε
νέργεια υπό μορφήν υδρογόνου θα μετα- 
τρέπεται, με τη βοήθεια ειδικών κυψελών 
καυσίμου, και πάλι σε ηλεκτρική προσδί
δοντας σταθερότητα στο σύστημα. Με τη 
μέθοδο αυτή θα μπορούσε να λυθεί το πρό
βλημα της ένταξης αιολικών και φωτοβολ- 
τάϊκών στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά 
νησιά. Μπορεί επίσης να συμβάλλει ως μέ
σο αποθήκευσης ενέργειας για την κάλυ
ψη των ενεργειακών αναγκών μιας χώρας 
στις ώρες αιχμής.

Η άλλη μέθοδος παραγωγής υδρογό
νου είναι η χημική μετατροπή του. Παρό
τι είναι φθηνότερη από αυτήν της ηλε
κτρόλυσης, εν τούτοις είναι ρυπογόνος κα
θώς προϋποθέτει τη θέρμανση υδρογο
νανθράκων με τη χρήση καυσίμων όπως 
το κάρβουνο, η βενζίνη, το φυσικό αέριο 
και η μεθανόλη, εν συνεχεία απαιτείται η 
διάσπασή τους σε υγρά, αέρια και στερεά 
προϊόντα. Όσο για τους τρόπους αποθή
κευσης του υδρογόνου, οι πιο διαδεδομέ
νοι είναι δύο: οι δεξαμενές άνω των 200 
bar και οι δεξαμενές αποθήκευσης μεταλ
λικών υδριδίων.

Έρχονται 
τα πρώτα 
πρατήρια 
υδρογόνου
Βέβαιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έ
χει ανακοινώσει πως τα επόμενα πέντε 
χρόνια θα διαθέσει το ποσό των 480 ε- 
κατ. ευρώ, για την ανάπτυξη και βιομη
χανοποίηση προϊόντων του μέλλοντος 
που βασίζονται στο υδρογόνο. Τα πρώ
τα πρατήρια υδρογόνου καθώς και τα 
πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου, αναμέ
νεται να κάνουν την εμπορική εμφάνι
σή τους μετά το 2010. Στον οικιακό το
μέα, τα συστήματα παραγωγής ρεύμα
τος από υδρογόνο, ικανά να καλύψουν 
τις ανάγκες ενός σπιτιού, προβλέπεται 
ότι θα αρχίσουν να διατίθενται στην κα
τανάλωση μετά το 2020. Ορισμένοι μά
λιστα προβλέπουν ότι έως το 2050, η 
χρήση του πετρελαίου και των παραγώ- 
γων του θα έχει μειωθεί κατακόρυφα 
και θα έχει αντικατασταθεί από το υ
δρογόνο, που θα είναι πάμφθηνο. Στην 
Ελλάδα πάντως έχουμε ήδη τις πρώτες 
πειραματικές εφαρμογές, όπως το αυ
τοκίνητο και το σκούτερ υδρογόνου 
που έχει κατασκευάσει ο εφευρέτης 
Γιώργος Λόγιος, τα οποία βρίσκονται 
στο οικολογικό πάρκο του Κέντρου Α
νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Στα σπίτια
Το πράσινο νοικοκυριό του μέλλοντος 
θα μπορεί να καλύπτει κατά 100% τις 
ενεργειακές ανάγκες του με υδρογό
νο. Στην ταράτσα, εγκατεστημένα φω- 
τοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες 
θα χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρό- 
λυση του νερού και την παραγωγή υ
δρογόνου. Αυτό στη συνέχεια θα απο
θηκεύεται σε ειδικά διαμορφωμένες 
δεξαμενές, ώστε ανά πάσα στιγμή να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να 
τροφοδοτήσει τις γεννήτριες παραγω
γής ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού 
μας είτε για να γεμίσει το ρεζερβουάρ 
του υβριδικού μας αυτοκινήτου, του 
σκούτερ κ.λπ.
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400.000.000 mz σε όλο τον πλανήτη 
17 χρόνιο & 700.000 m2 στην Ελλάδα

Εξωτερική θερμομόνωση 8ίοΤΗβΓΓη
• Άριστη θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 

χωρίς θερμογέφυρες
• Πλήρης προστασία του κτιρίου από ζέστη, 

κρύο και υγρασία
• Ταχύτητα και οικονομία κατά την κατασκευή
• Ιδανική μέθοδος ανακαίνισης κτιρίων με ελάχιστη 

ενόχληση των κατοίκων
• Εξοικονόμηση ενέργειας (ψύξη και θέρμανση) 

έως 60% σε αμόνωτα κτίρια
• Εξοικονόμηση ενέργειας έως 30% σε νέα 

κτίρια σε σχέση με συμβατικές μεθόδους 
μόνωσης λόγω της εξάλειψης των θερμογεφυρών

• Κέρδος κατοικήσιμης επιφάνειας σε νέα κτίρια
• Αύξηση της αξίας του κτιρίου
• Πλήρης έλεγχος της κατασκευής βάσει 

προδιαγραφών και πιστοποιήσεων

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

tsBBŒS C€
EUROPEAN ORGANIZATION Deutsche s institut CE marki ng
FOR TECHNICAL APPROVALS fw  BautechniK
Αριθμοί πιστοποίησης:
• ETA-03/0027 *  ΕΤΑ-Οδ/0003
• ETA-Q3/0O37 »  ETA-0&W45
• ETA-04/0074 *  ETA-06/010?
• ETA-04/0075 ·  ETA-06/0127
• ETA-O5/0OS8 ·  ETA-06/0148
• ETA-OS/013O ·  ETA-07/0023

Όλο τα συστήματα της Sto 
φέρουν m  σειρά δεκαετιών 
Ολες ιτς άδειες οικοδομικής 
χρήσης από το Γερμανικό 
Ινστιτούτο Καταακειιής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:
*  2 33.41 -116 » 2-33.43-61
*  2-33.42-129

Τα ουατήματα StoTherm 
Classic, Minerai» Varie 
Φέρουν σήμαναη CE 
Οπως προβλέπεται Βάσει
των σχετικών οδηγιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τεχνολογία & Εννϋποη εΐο
• Τεχνογνωσία του μεγαλύτερου ονόματος ατο χώρα 

της εξωτερικής θερμομόνωσης παγκοσμίως
• 50 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή 

συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης
• Άριστη ποιότητα - Τεχνική αρτιότητα 

των υλικών και των τεχνικών λύσεων
• Αποδεδειγμένη κορυφαία αντοχή στο χρόνο
• Μοναδική ελαστικότητα - Αντοχή σε κρούσεις
• Εξάλειψη ρωγμών, αποφλοιώσεων, 

τεχνικών προβλημάτων
• Απόλυτη ελευθερία σε αποχρώσεις 

και υφή της τελικής επιφάνειας
• Μοναδικές λύσεις για τις ελληνικές συνθήκες 

και τον ελληνικό τρόπο δόμησης
• Πλήρης τεχνική υποστήριξη
• Άρτια εκπαιδευμένοι συνεργάτες για χην 

τελειότητα στην εφαρμογή

Για πληροφορίες και τεχνικά φυλλάδια 
επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα τ η ς  εταιρίας.
StoHellas
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sîo 
Τμήμα της Δρακόπουλος Γερ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ.: 210 5570191, Fax: 210 5593945 
Email: drapai @otenet,flr 
www.stehelias.gr 
EN ISO 9001:2000, Cert Nr. 123045

Υπόστρωμα_______________
Μπετό/τούβλο/μέιαλλο/επιχρΙσματα/ 
πλάκες ξηρός δόμησης

Υλικό συγκόλλησης_______
Sto ADH-B /  Sto Tuibofix

Μονωτική πλάκα διογκ. ιιολυσ 
Sto EPS Board

Υαλόπλενμα οπλιαμού 
Sto Glass Fibre Mesh

Ελαστικό, επίχρισμα.................
Sto Arrnat Classic 

Τελικό έγχρωμο επίχρισμα 
StoLit; Λείο/χωριύτικο/γροφιΟτο

StoTherm Classic: θερμομόνωση χωρίς συμβιβασμούς

Καινοτομία Αντοχή Αξιοπιστία Αισθητική

Sto Χτίζουμε με συνείδηση

http://www.stehelias.gr
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Επιστροφή στα πυρηνικά
Επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια δρομολογούν, η 

μία μετά την άλλη, πολλές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών 
κρατών. Προκειμένου να κάμψουν τις αντιδράσεις, 

προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη άμεση λύ
ση για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Χώρες όπως η Φινλανδία, η Σουηδία και πρόσφατα η Ιτα
λία που είχαν ψηφίσει κατά της λειτουργίας πυρηνικών 
σταθμών στο έδαφος τους απαγορεύοντας την κατασκευή 
πυρηνικών αντιδραστήρων για τουλάχιστον 30 χρόνια, λό
γω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών, επαναφέρουν 
τώρα την πυρηνική ενέργεια «για το καλό των μελλοντικών 
γενεών».

Προ ολίγων εβδομάδων μάλιστα, 61 εταιρείες ηλεκτρι
σμού των 27 χωρών μελών της Ε.Ε. -  μεταξύ των οποίων 
και η ΔΕΗ -  υπέγραψαν διακήρυξη την οποία παρέδωσαν 
στον αρμόδιο για θέματα Ενέργειας επίτροπο Άντρις Πίλ- 
μπαγκς, και εισηγούνται τη χρήση της πυρηνικής ενέργει
ας ως βασικού καυσίμου για την ηλεκτροπαραγωγή. Μά
λιστα στο κοινό ανακοινωθέν της Εατείθείπε, τα μέλη της 
δεσμεύονται να παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα με μηδενικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος μέχρι το 2050.

Με νωπές τις μνήμες από την ταλαιπωρία 
που υπέστη η Ευρώπη επί 15 και πλέον ημέρες 
εξαιτίας της ρωσοουκρανικής διένεξης για το 
αέριο, όλο και περισσότερες κυβερνήσεις επι
καλούνται τα πυρηνικά για την ασφάλεια του ε
φοδιασμού της αγοράς με ηλεκτρική ενέργεια, 
που αφήνει έξω από το μείγμα καυσίμων το ει- 
σαγόμενο φυσικό αέριο.

Η Ελλάδα
Βέβαια η Ελλάδα διά στόματος υπουργού Α

νάπτυξης Κ. Χατζηδάκη έχει κατ’ επανάληψη 
δεσμευθεί ότι «η πυρηνική ενέργεια δεν περι
λαμβάνεται στον σχεδίασμά μας». Ωστόσο, πα
νευρωπαϊκά το κλίμα προϊδεάζει για την επι
στροφή των πυρηνικών. Ακόμη και στην Ελλά
δα τελευταίως υπάρχουν φωνές που δεν απο
κλείουν να ανοίξει παράθυρο συζήτησης για το 

μέλλον, όπως ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Χρ. Φώλιας. 
«Είναι δεδομένο ότι για τη χώρα μας τέτοιο ζήτημα δεν τί
θεται και η πυρηνική ενέργεια είναι έξω από τον ενεργει
ακό μας σχεδίασμά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κλείνουμε 
τα μάτια στο γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν κλοιό 
υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων πυρηνικών εργοστασίων, 
σχετικά με τα οποία πρέπει να συζητήσουμε υπεύθυνα για 
το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε και λόγο και ρόλο στη 
λειτουργία τους» είπε στο πρόσφατο συνέδριο του «Εεοηοητκί».

Πολύ πιο έντονα συζητείται το θέμα σε επίπεδο επι
στημονικής κοινότητας. Μονόδρομο έχει χαρακτηρίσει τη 
στροφή προς την πυρηνική ενέργεια ο καθηγητής Πυρη
νικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ Μιχαήλ Αντωνόπουλος, που 
τονίζει ότι η Ελλάδα σαφώς και μπορεί να στραφεί προς τα 
εκεί, αρκεί να καλύψουμε εγκαίρως το θέμα της παραγω
γής ειδικών στελεχών και να προχωρήσουμε στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις. Όσο για τον κίνδυνο σεισμού, οι επιστήμονες 
ισχυρίζονται ότι το θέμα είναι αμιγώς οικονομικό και όχι 
τεχνικό. Η τεχνολογία, λένε, παρέχει λύσεις για έναν πυ
ρηνικό αντιδραστήρα ώστε να αντέχει οποιοδήποτε μέγε
θος σεισμού. Στην Ιαπωνία κατασκευάζουν τους αντιδρα
στήρες με την πρόβλεψη ότι το επίκεντρο ενός μεγάλου 
σεισμού θα βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον αντιδραστή
ρα. Έχουν συμβεί εκεί τέτοιοι σεισμοί και οι μόνες εγκα
ταστάσεις που έμειναν άθικτες από τη δόνηση ήταν οι α
ντιδραστήρες, συμπληρώνουν.

Η Διακήρυξη των 61
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Τάκης 

Αθανασόπουλος που συνυπέγραψε τη διακήρυξη των 61 
εταιρειών μελών της Εατεΐεοίπο, σε σχετική δήλωσή του 
σημειώνει ότι «με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιο
θετήσει και έχει αρχίσει να υλοποιεί για την περίοδο 2009 
- 2014, η ΔΕΗ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στό
χους που θέτει η Διακήρυξη». Οι εταιρείες που συμμετέ
χουν στην ΕατεΙεΛπε παράγουν 2.500 Τ\νΐι ηλεκτρισμού 
ετησίως, που αντιστοιχεί σε άνω του 70% της συνολικής 
παραγωγής στην Ευρώπη.

Η ΔΕΗ και
ορισμένοι
επιστήμονεβ
τάσσονται
υπέρ τηε
κατασκευήε
πυρηνικού
εργοστασίου
και στην
Ελλάδα Τα ευρωπαϊκά σχέδια για νέους αντιδραστήρες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χαρακτηριστικό είναι αυτό που 
συμβαίνει στη Γερμανία, όπου από 
το 2000 είναι σε ισχύ ο νόμος για το 
σταδιακό κλείσιμο των πυρηνικών 
αντιδραστήρων, σύμφωνα με τον ο
ποίο ο τελευταίος αντιδραστήρας 
θα βγει εκτός παραγωγής το 2027. 
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, 
τουλάχιστον πέντε αντιδραστήρες 
πρέπει να τεθούν εκτός παραγωγής 
στη θητεία της επόμενης κυβέρνη
σης. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της 
ρωσοουκρανικής κρίσης και ενώ η 
Ευρώπη υπέφερε από την έλλειψη 
φυσικού αερίου, το Χριστιανοδημο- 
κρατικό Κόμμα της καγκελαρίου 
Μέρκελ και το Κόμμα των Φιλελευ
θέρων ζήτησαν να επανεξεταστεί η 
απόφαση και να καθυστερήσει το 
κλείσιμο. Ως αποτέλεσμα, δεν άρ
γησαν να ξεσπάσουν διαδηλώσεις 
από το αντιπυρηνικό κίνημα, μέλη 
του οποίου κάθησαν επί ημέρες 
μπροστά από την είσοδο των πυρη
νικών εγκαταστάσεων για να εμπο
δίσουν τη μεταφορά πυρηνικών α
ποβλήτων και διοργάνωσαν τη μα
ζικότερη αντιπυρηνική διαδήλωση 
της τελευταίας δεκαετίας.

ΣΟΥΗΔΙΑ
Τον Φεβρουάριο ήταν η σειρά της 
σουηδικής κυβέρνησης να ανα
κρούσει πρύμναν στο θέμα της πυ
ρηνικής ενέργειας, ανακοινώνο
ντας ότι οι δέκα αντιδραστήρες που

υπάρχουν μπορεί να αντικαταστα- 
θούν από νέους όταν φθάσουν στο 
τέλος της περιόδου λειτουργίας 
τους. Η κυβερνητική ανακοίνωση 
προξένησε αίσθηση, καθώς ανα
τρέπει την απόφαση που έλαβαν οι 
Σουηδοί με δημοψήφισμα το 1980 
για πλήρη εγκατάλειψη της πυρηνι
κής ενέργειας. Η επάνοδος στην 
πυρηνική ενέργεια, πάγιο αίτημα 
της σουηδικής βιομηχανίας, πα
ρουσιάστηκε ως τμήμα δέσμης μέ
τρων για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. Μα
ζί με την επιστροφή των πυρηνι
κών εργοστασίων, η σουηδική κυ
βέρνηση ανακοίνωσε μακρόπνοα 
σχέδια για την προώθηση ανανεώ
σιμων πηγών ενέργειας.

ΙΤΑΛΙΑ
Η σειρά της κυβέρνησης του Σίλ- 
βιο Μπερλουσκόνι ήρθε τον Μάρ
τιο. Παρότι η Ιταλία έχει ακόμη εκ
κρεμότητες με την προηγούμενη 
πυρηνική εποχή της -  δύο δεκαε
τίες από τότε που έκλεισε το εργο
στάσιο στο Καόρσο και χιλιάδες 
κυβικά μέτρα ραδιενεργών απο
βλήτων εξακολουθούν να αναζη
τούν χώρο μόνιμης αποθήκευσης -  
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι αποφάσι
σε να περάσει στην επόμενη. Σε ε
ξαιρετικά εγκάρδιο κλίμα υποδέ
χθηκε στη Ρώμη τον Γάλλο πρόε
δρο Σαρκοζί και, εν μέσω αμοιβαί
ων υποσχέσεων συνεργασίας, 
ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θα προμη-

θευτεί από τη γαλλική Areva τέσσε
ρις αντιδραστήρες τρίτης γενιάς 
(EPR). Η ιταλική κυβέρνηση πανη
γύρισε τη συμφωνία πυρηνικής συ
νεργασίας με τη Γαλλία ως βήμα 
για την ενεργειακή ανεξαρτησία 
της χώρας, παρότι τόσο η τεχνολο
γία για την κατασκευή του αντι
δραστήρα όσο και τα καύσιμα θα 
προέρχονται από το εξωτερικό. Το 
πρόγραμμα προβλέπει ότι η κατα
σκευή του πρώτου εργοστασίου θα 
αρχίσει σε μία πενταετία και θα ο
λοκληρωθεί το 2020. Όσο για το 
κόστος, ενδεικτική είναι η περί
πτωση του αντιδραστήρα EPR που 
κατασκευάζει η Areva στη Φινλαν
δία: μετατέθηκε για το 2012 από το 
2009 και το κόστος έχει αυξηθεί α
πό 3 δισ. σε 4,7 δισ. ευρώ, χωρίς να 
υπολογίζονται πιθανές αποζημιώ
σεις που μπορεί να καταβληθούν 
όταν τελεσιδικήσει η δικαστική 
διαμάχη με τις κατασκευάστριες ε
ταιρείες για το ποιος φταίει για τις 
καθυστερήσεις.

ΓΑΛΛΙΑ
Στο Κανταράς της Γαλλίας δρομο
λογούνται οι διαδικασίες για τη δη
μιουργία του πειραματικού υπερ-α
ντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης 
ITER, το «Πείραμα των Αιώνων» 
που φιλοδοξεί, όπως διατείνονται 
οι ειδικοί, «τον 21ο αιώνα, με κό
στος έως 20 δισ. ευρώ, να λύσει το 
πρόβλημα εξεύρεσης ενέργειας της 
ανθρωπότητας εις το διηνεκές».

■ ■ * « ■
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EGL Hellas
Μπαίνει 

στη λιανική 
ρεύματος

Έ το ιμ η  να επεκταθεί στην 
αγορά της λιανικής εμπορίας 

ρεύματος εμφανίζεται η 
εταιρεία εισαγωγής και 

εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 
EGL Hellas. Με διετή παρουσία 

στην εγχώρια αγορά χονδρικής, 
η θυγατρική του ελβετικού EGL 

Group εξετάζει σοβαρά το 
ενδεχόμενο να αρχίσει να 

τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα 
και τελικούς καταναλωτές, 

αρχίζοντας από τους 
εμπορικούς, της μέσης τάσης. 

Το ενδιαφέρον της εταιρείας 
επικεντρώνεται σε 

επιχειρήσεις, κυρίως ταυ 
εμπορικού τομέα και της 
παροχής υπηρεσιών, για 

παράδειγμα ξενοδοχεία, και 
εμπορικά καταστήματα στα 
οποία σχεδιάζει να παρέχει 

ανταγωνιστικά της ΔΕΗ 
τιμολόγια. Σημειωτέον ότι οι 

πρώτοι ανταγωνιστές της ΔΕΗ 
στη μέση τάση έκαναν μόλις 

φέτος την εμφάνισή τους, 
αποσπώντας της τους πρώτους 

εμπορικούς πελάτες.

Sto AG
Μόνωση 

με έξυπνα 
υλικά

Η εφαρμογή εξωτερικής 
θερμομόνωσης στα νεόδμητα 

κτίρια θεωρείται πλέον 
δεδομένη και η γερμανική 

εταιρία Sto AG με 50 χρόνια 
εμπειρίας θεωρείται 

παγκόσμιος ηγέτης στα 
συστήματα εξωτερικής 

θερμομόνωσης. Τι συμβαίνει 
όμως με τα υφιστάμενα κτίρια, 

στα οποία η διαδικασία 
ανακαίνισης οφείλει να 
ολοκληρωθεί ταχύτατα; 

Πλεονεκτήματα των συστημάτων 
StoTherm, που στην Ελλάδα 
έχουν παρουσία 17 χρόνια, 

είναι τα έξυπνα υλικά 
προηγμένης τεχνολογίας, η 
αρχιτεκτονική ευελιξία και 

εφαρμογή σε όλους τους 
τύπους επιφανειών και κτιρίων, 

η σημαντική μείωση κόστους 
από παράπλευρες εργασίες και 
τα γρήγορα χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης της κατασκευής. Τα 
συστήματα StoTherm παρέχουν 
πλήρη θερμομόνωση με υψηλής 
ποιότητας θερμομονωτικά υλικά 

και είναι πιστοποιημένα κατά 
CE, ενώ εγγυώνται πλήρη 

εξάλειψη θερμογεφυρών και 
μέγιστη εξοικονόμηση 

ενέργειας. Παγκόσμιός έχουν 
χρησιμοποιηθεί για 

παρεμβάσεις σε επιφάνειες 
400 εκατ. τ.μ. και στην Ελλάδα 

σε επιφάνειες 700.000 τ.μ.

ECO ENERGIA
20ετής πείρα στις εφαρμογές 
εξοικονόμησης ενέργειας
Η ECO ENERGIA είναι μια σύγχρονη τεχνική εταιρεία 
εξειδικευμένη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας στον χώρο της ενέργειας, 
αξιοποιώντας την πολυετή πείρα των εταιρειών του 
ομίλου AIC0 και Μηχανοδομική. Οι εταιρείες αυτές 
διαθέτουν 20ετή εμπειρία στα ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα και στις εγκαταστάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας σε βιομηχανικά κτίρια. Έχει να εηιδείξει 
την κατασκευή οκτώ φωτοβολταϊκών σταθμών για 
λογαριασμό πελατών της, εκ των οποίων επτά ήδη 
έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ, ενώ το όγδοο

ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου. Επίσης βρίσκεται 
με αρκετούς άλλους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα 
στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης 
έργων αρκετών Μ\Λ/ για το 2009. Λαμβάνοντας 
επίσης υη’ όψιν της το συνεχώς μεταβαλλόμενο και 
ρευστό τοπίο των τραπεζικών προϊόντων, παρέχει 
λύση στη χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών 
πάρκων των υποψήφιων πελατών της με την άμεση 
κατασκευή του έργου, είτε γι’ αυτούς που έχουν στα 
χέρια τους απόφαση του ΥΠΕΘΟ είτε για αυτούς που 
βρίσκονται ακόμη στην αρχική φάση, έχοντας μόνο 
αριθμό πρωτοκόλλου για την κατάθεση του φακέλου.

a.

Ηθιομηχανική Α.Ε.
Ολοκληρωμένες λύσεις
για τα φω ιο βολταϊκά
Η Ηλιομηχανική Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ιδιαίτερη εξειδίκευση 
στον σχεδιασμό, τη μελέτη και διαχείριση του τεχνικού 
έργου (project management), την εγκατάσταση και 
σύνδεση φωτοβολταϊκών πάρκων με το δίκτυο καθώς 
και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών και 
εγκαταστάσεων. Εξειδικεύεται στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων (turn-key solutions) μέσω του 
βέλτιστου σχεδιασμού των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
παρέχοντας διαπιστευμένη με πιστοποιητικά ποιότητας

L _ _ _______________ _ _ ____________________

τη διαχείριση έργου και εξασφαλίζοντας εγκατάσταση 
από έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό. Σχεδιάζει, 
μελετά και υλοποιεί τη βέλτιστη δυνατή λύση, 
συνδυάζοντας τη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο 
κόστος χωρίς να επηρεάζεται η στοχευόμενη ποιότητα 
των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών σταθμών. Οι 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις έχουν συντελέσει 
αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων ισχύος 
2,1 Μ\Λ/ρ τους τελευταίους 18 μήνες στην ελληνική 
αγορά παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
_____________________  )

ΠΑΣΥΦ
«Συνασπισμός» επενδυτών 
για τα φωτοβολταϊκά
0 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επενδυτών 
Φωτοβολταϊκών (ΠΑΣΥΦ) δημιουργήθηκε στις 10- 
08-2008 στο Ηράκλειο της Κρήτης, αμέσως μετά 
τη λήψη των αδειών (εξαιρέσεων) από τη ΡΑΕ. 
Αντιπροσωπεύει επενδυτές σε όλη την ελληνική 
επικράτεια που έχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Φ/Β συστήματα (περίπου 3.000). 
Σκοπός του είναι η προώθηση της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών, καθώς επίσης και η επίλυση όλων 
των συναφών θεμάτων που τα αφορούν. Έχει συχνά

ασχοληθεί με τη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τις 
επενδύσεις του είδους και ειδικότερα τις λεγάμενες 
«εξαιρέσεις», δηλαδή τα έργα κάτω των 150 
κιλοβάτ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, για 
μια εξαίρεση θα έπρεπε να αρκεί η υπογραφή ενός 
μηχανικού όπου θα επιβεβαιώνεται η στατική 
επάρκεια (καταβάλλοντας το ανάλογο παράβολο για 
την αμοιβή του), χωρίς οι επενδυτές να εξαρτώνται 
από τις δεκάδες δημόσιες υπηρεσίες (με τα συνήθη 
γρηγορόσημα.

Κλεάνθη» Δ. 
Κραββαρίτη»
& Συνεργάτεβ
Σύμβουλοι 
για πράσινες 
δράσεις
Η εταιρεία Κλεάνθης Δ. Κραββαρίτης 
& Συνεργάτες - Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Η/Μ & Ενεργειακών Έργων ιδρύθηκε 
το 2002 και αποτελεί συνέχεια του 
γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών και 
ενεργειακών μελετών Μιχάλης 
Βραχόπουλος & Συνεργάτες, το 
οποίο χρονολογεί την ύπαρξή του από 
το 1981. Δραστηριοποιείται στην 
εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη και 
οργάνωση κατασκευής ενεργειακών 
και ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, τη διενέργεια 
ενεργειακών επιθεωρήσεων καθώς 
και την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου εγκαταστάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας -  
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής - 
γεωθερμίας - συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας καθώς 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Ενδεικτικά έργα στα οποία έχουν 
προσφέρει υπηρεσίες είναι το 
Γεωθερμικό Σύστημα NAVARIN0 
RESORT HOTEL στη Μεσσηνία, η 
Βιοκλιματική Μελέτη Ελληνικών 
Σχολείων ΟΣΚ στο Μόναχο, το Γενικό 
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς, ο 
Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
και θερμότητας VCW Ltd (Κύπρος), 
το Κτίριο Επειγόντων Περιστατικών 
Νοσοκομείου ΚΑΤ, το Park House 
Complex (Λονδίνο), το Ayll Anargiroi 
Hotel & Spa Resort (Κύπρος) και η 
Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού 
Χωριού.

HR S.A
Επιτελείο
έμπειρων
ειδικών
Η εταιρεία Innovation In Renewables 
S.A. (HR S.A) είναι δυναμικά 
αναπτυσσόμενη και δραστηριοποιείται 
στον χώρο της «αειφόρου ανάπτυξης» 
με όραμα τη χρήση πρωτοποριακών 
και καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ που 
θα προσφέρουν καθαρή, ανεξάντλητη 
και αξιόπιστη ενέργεια. Η HR S.A. 
στελεχωμένη από έμπειρους 
περιβαλλοντολόγους, αρχιτέκτονες, 
μηχανολόγους μηχανικούς και 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς ανέπτυξε 
τέσσερα επιμέρους τμήματα -  
Συμβουλευτικό, Μελετητικό, 
Κατασκευαστικό και Πωλήσεων- 
ώστε να παρέχει one stop shop 
solution για κάθε εφαρμογή 
συστημάτων ΑΠΕ. Παρέχει 
εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μορφή 
συστήματος, αυτόνομου ή 
διασυνδεδεμένου, εγκατεστημένου 
στην οροφή του κτιρίου ή 
ενσωματωμένου σε αυτό. Προσφέρει 
συστήματα εξελιγμένα με υψηλή 
ποιότητα, προερχόμενα από 
επιλεγμένους κατασκευαστές.



H EGL (Elektrizitäts-Gesellschaft Lautenburg AG) με έδρα οτην πάλη Laufenburg της Ελβετίας 
είναι μέλος του ομίλου ΑΧΡΟ Group και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο ελβετικό 
χρηματιστήριο (SWX). Η EGL δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας περισσότερα από 50 
χρόνια με έμφαση στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου καθώς και σε ορισμένα 
χρηματιστηριακά ενεργειακά προϊόντα σε όλη την Ευρώπη μέσω ενός δικτύου που αποτελείται 
από 13 θυγατρικές εταιρείες με παρουσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Η EGL ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2005 μέσω της θυγατρικής 
E.G.L. Hellas Α.Ε. η οποία διαθέτει άδεια εμπορίας 200MW. Η E.G.L. Hellas Α.Ε. συμμετέχει στην 
εγχώρια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού ενώ συμβάλλει στην προώθηση των στρατηγικών 
σχεδίων της EGL στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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E.G.L. HELLAS Α.Ε., Λ. Ριανκούρ 64 -115 23 Αθήνα 
Τηλ.: 210.6924.510 ·  Fax: 210.6924.810 ·  www.egl.gr
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Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 

Γεωθερμία

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα
I

Εξοικονόμηση & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Συμπαραγωγή Η λεκτρισμού & Θερμότητας 

Η/Μ Εγκαταστάσεις

Έρευνα & Ανάπτυξη Ενεργειακών Συστημάτων

Η εταιρεία « Κλεάνθης Δ. Κραββαρίτης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Η/Μ & Ενεργειακών Έργων»  δραστηριοποιείται στην Εκπόνηση Μελετών, 
την Επίβλεψη και Οργάνωση Κατασκευής Ενεργειακών & Η/Μ Εγκαταστάσεων, 
στη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλου εγκαταστάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Βιοκλιματικής 
Αρχιτεκτονικής, Γεωθερμίας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας 
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συνεχής ενημέρωση και έρευνα, η επιστημονική αξία των συνεργατών μας 
και το πλήθος των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, αποτελούν την εγγύηση για 
τον τεχνοοικονομικά ορθό σχεδίασμά και την αποδοτική λειτουργία κάθε έργου 
και συστήματος το οποίο μελετάται από την εταιρεία μας.

http://www.egl.gr
http://www.renewable.gr
mailto:main@renewable.gr
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Σε γεμίζει...κάθε μέρα!
Η εταιρία που είνα ι δίπλα σου δύο δεκαετίες! Η εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας 
και στηρ ίζε ι την ελληνική  οικονομία! Η ΕΤΕΚΑ που γε μ ίζε ι την κάθε σου μέρα με ποιοτικά προϊόντα, 
σύγχρονες υπηρεσίες και φ ιλ ική  εξυπηρέτηση!

Η ΕΤΕΚΑ που σε γ εμ ίζε ι για να καλύψει τις ανάγκες σου!
Στο δρόμο με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων! I
Στο σπίτι σου με πετρέλαιο θέρμανσης! 1
Στη θάλασσα με το International Bunkering.
Στην κίνηση με πλήρη σειρά λιπαντικών!

Η ΕΤΕΚΑ είνα ι η σύγχρονη και δυναμική ελληνική  εταιρία ηου ξέρε ι να προσφέρει, γιατί έχε ι τη δύναμη!

Σύγχρονες υπηρεσίες & ποιοτικά προϊόντα!


