
αφιέρωμα //
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

«Ενεργείτε» και αναπτυχθείτε

Με την Ελλάδα να βρίσκεται ένα σημείο πριν από την επίλυση των θεμάτων που την κρατούν πίσω και δεν επιτρέπουν την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, οι εξελίξεις σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς.
Οι υδρογονάνθρακες, οι αγωγοί, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αλλά και έννοιες όπως «πράσινη ενέργεια», μετά τις ΑΠΕ ανα-
μένεται να μπουν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και να αναβαθμίσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Την ίδια ώρα προχωρά το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και επεκτείνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ με περισσότερες από 18 εται-
ρείες στον ρόλο του ενεργειακού παρόχου, ανεβαίνει το θερμόμετρο του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών και υπηρεσιών.

Η ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας είναι εδώ και διεκδικεί τον χώρο της και τη θέση της στην ανάπτυξη, στην οποία στηρίζεται κάθε θε-
τικό σενάριο για την Ελλάδα.
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Οι καταναλωτές κρίνουν τη μάχη 
της ηλεκτρικής ενέργειας

Οι εναλλακτικοί 
διεκδικούν ένα 
κομμάτι της «πίτας» 
που αντιστοιχεί στα 
περίπου 3 δισ. ευρώ 
τζίρου που θα χάσει 
τα επόμενα χρόνια ο 
κυρίαρχος παίκτης, 
δηλαδή η ΔΕΗ.

Tο προφανές όφελος από το άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας είναι ότι ο ανταγω-
νισμός φέρνει καλύτερες τιμές και νέα 
προϊόντα. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερο 
θετικό αντίκτυπο φέρνει το νέο κύμα 

επενδύσεων που έρχεται στην ενεργειακή αγορά και 
το οποίο, μόνο στην αγορά της πράσινης ενέργειας 
και στον τομέα των αιολικών, υπολογίζεται σε 1,5 δισ. 
ευρώ, ενώ στο σύνολό της ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ.

Είναι περισσότερο από σαφές ότι οι διεργασίες 
που τα τελευταία χρόνια βιώνουν οι ενεργειακές α-
γορές στη χώρα μας, με αρχή τον ηλεκτρισμό, φέρ-
νουν νέους παίκτες στη σκακιέρα και διαμορφώνουν 
ένα πεδίο έντονου ανταγωνισμού, παρά τα εμπόδια, 
τις δυσκολίες και τις τρικλοποδιές. Πώς θα μπορούσε 
άλλωστε να μην είναι έντονος έως και ανελέητος, αφού 
μιλάμε για μια τεράστια αγορά, όπου οι παίκτες, μι-
κροί ή μεγάλοι, γνωστοί στο ελληνικό επιχειρείν ή νε-
οεισερχόμενοι, διεκδικούν ένα κομμάτι της «πίτας» 
που αντιστοιχεί στα περίπου 3 δισ. ευρώ τζίρου που 
θα χάσει τα επόμενα χρόνια ο κυρίαρχος παίκτης, δη-
λαδή η ΔΕΗ.

Να υπενθυμίσουμε ότι δύο χρόνια πριν όλοι οι ιδι-
ώτες προμηθευτές συγκέντρωναν ένα μερίδιο αγοράς 
που μόλις ξεπερνούσε το 5%, με τη ΔΕΗ να κυριαρ-
χεί σε όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών. Σήμερα 
η εικόνα έχει αλλάξει άρδην και όσο και αν ο κατα-
ναλωτής περιμένει ακόμη να ισορροπήσουν εταιρείες 
και προϊόντα και να επέλθει σχετική ωρίμανση, υπάρ-
χει ένα ποσοστό γύρω στο 14%-15% (δηλαδή 300.000 
συνδέσεις) που ήδη έχει εμπιστευτεί την ηλεκτροδό-
τησή του σε πάροχο εκτός της ΔΕΗ.

Και βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, πέρα από 
τις καλύτερες τιμές και προσφορές των ανταγωνιστών, 
πλέον και στη ΔΕΗ με διάφορους τρόπους καταγρά-
φουμε μειώσεις, ενώ τα τιμολόγια που προσφέρονται 
είναι μειωμένα από 10% έως 30% σε σχέση με τις τιμές 
που προσφέρει η ΔΕΗ. Σε επίπεδο εξυπηρέτησης, οι 
ιδιώτες πάροχοι παίζουν μπάλα στο γήπεδο των υπη-
ρεσιών και της εξυπηρέτησης και αναπτύσσουν σύγ-

χρονα δίκτυα πωλήσεων σε συνεργασία με λιανεμπο-
ρικές αλυσίδες.

Έτσι, γίνεται παραπάνω από σαφές ότι ο μεγαλύ-
τερος κερδισμένος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον 
καταναλωτή, που ήδη απολαμβάνει καλύτερες τιμές, 
νέες υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα.

Οι παίκτες
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε 
τους παίκτες που ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην 
αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
στην αγορά των ιδιωτών προμηθευτών δραστηριοποι-
ούνται τρεις καθετοποιημένοι παίκτες, δηλαδή εται-
ρείες που διαθέτουν εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 
(φυσικού αερίου). Πρόκειται για τις εταιρείες Protergia 
(Μυτιληναίος), Ήρων (ΓΕΚ Τέρνα, Engie –πρώην Gaz 
de France– και Qatar Petroleum) και Elpedison (Ελ-
ληνικά Πετρέλαια, Edison, Ελλάκτωρ και Χαλκόρ), οι 
οποίες στοχεύουν στο να ελέγξουν περίπου το 1/3 της 
«πίτας» της αγοράς ηλεκτρισμού.

Με στόχο τον διπλασιασμό των πελατών της έως 
το τέλος του 2018, η Watt & Volt επιχειρεί να διατη-
ρήσει τη δυναμική της στην ελληνική αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Στις επιδιώξεις της είναι το πελατολό-
γιό της να φτάσει τους 100.000 πελάτες έως το τέλος 
του έτους και τους 500.000 έως το 2022. Ξεχωρίζει 
ακόμη η Volterra, εταιρεία που ανήκει στον μεγάλο 
κατασκευαστικό όμιλο J&P Άβαξ και επίσης έχει δρα-
στηριότητα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Η τετράδα συμπληρώνεται από την NRG (Αλ. 
Χανδρής) και την Green (Β. Βασιλειάδης).

Οι εταιρείες που πρόσφατα μπήκαν στην αγορά 
και διαθέτουν μικρότερα μερίδια είναι τα ΕΛΤΑ, η ε-
ταιρεία ΚΕΝ ( Όμιλος Καράτζη), η Novaera ( Όμιλος 
Κοπελούζου) και η Volton.

Ξεπέρασε τις 1.000 αιτήσεις για νέους πελάτες ηλε-
κτρικής ενέργειας η εταιρεία Ζενίθ, πρώην ΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης-Θεσσαλίας, με τη συμπλήρωση ενός μήνα 
από την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, μεγάλος αριθμός πε-

λατών της προέρχεται από την Αθήνα, όπου πλέον η 
Ζενίθ παρέχει, εκτός από ηλεκτρική ενέργεια, dual 
πακέτα ρεύματος και φυσικού αερίου.

Και η πράσινη ενέργεια
Εξακολουθεί να καταγράφει ιδιαίτερη δυναμική και 
η αγορά της πράσινης ενέργειας, καθώς προχωρούν 
τα σχέδια για νέους διαγωνισμούς εγκατάστασης νέας 
ισχύος αιολικών και φωτοβολταϊκών. Με βάση τον 
σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, στην τριετία 2018-
2020 θα γίνουν τρεις νέοι διαγωνισμοί για φωτοβολ-
ταϊκά με αθροιστική ισχύ 300 MW και, αντίστοιχα, 
τρεις διαγωνισμοί 300 MW για αιολικά. Επίσης, θα 
διενεργηθούν δύο διαγωνισμοί 400 MW τεχνολογικά 
ουδέτεροι, δηλαδή θα μπορούν να συμμετάσχουν ε-
πενδυτές και από τις δύο τεχνολογίες. Το νέο κύμα 
των πράσινων αυτών επενδύσεων μπορεί να φέρει ε-
πενδυτική ώθηση της τάξης άνω του 1 δισ. ευρώ για 
την ελληνική οικονομία μέχρι το 2020.

Η αγορά της πράσινης ενέργειας μπορεί να φέρει 
καινοτομίες και νέες επενδύσεις και στην αγορά προ-
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη κάποιοι προμη-
θευτές προσφέρουν στους πελάτες τους πράσινα πιστο-
ποιητικά, που σημαίνει ότι τους δίνονται εγγυήσεις ότι 
καταναλώνουν φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Επίσης, όπως είναι αναμενόμενο, στην αγορά της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχονται όλο και 
περισσότεροι νέοι παίκτες, επενδύοντας στην ανάπτυξη 
και στη διαφοροποίηση της δραστηριότητάς τους στον 
ενεργειακό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου, οι ο-
ποίες από την 1η Ιανουαρίου, λόγω απελευθέρωσης 
της συγκεκριμένης αγοράς, χάνουν το αποκλειστικό 
δικαίωμα που είχαν στις περιοχές δραστηριοποίησής 
τους (Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία). Οι εταιρείες 
αυτές ήδη έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να ε-
πενδύσουν στην είσοδό τους στην αγορά του ρεύμα-
τος, ενώ αντίστοιχα και άλλοι προμηθευτές ρεύμα-
τος σχεδιάζουν να μπουν ή έχουν ήδη εισέλθει στην 
αγορά προμήθειας φυσικού αερίου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ
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Η δημιουργία του 
Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας αποτελεί 
προϋπόθεση για την 
αναδιοργάνωση της 
χονδρεμπορικής 
αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας προς 
όφελος των 
συμμετεχόντων 
στην αγορά και 
των τελικών 
καταναλωτών.

Την πλήρη προσαρμογή της εγχώριας α-
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο «Μο-
ντέλο-Στόχο», το επονομαζόμενο από 
την Ε.Ε. «Target Model», με την πλήρη 
λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέρ-

γειας προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο με-
ταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Σύμφωνα με το κείμενο, 
η Ελλάδα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να συμμετάσχει στην «ενδοημερήσια αγορά», στην 
«αγορά της επόμενης ημέρας» και στην «αγορά εξισορ-
ρόπησης», πραγματοποιώντας τη σύζευξη με τις γειτο-
νικές της χώρες. Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) θα πρέπει να ολοκληρώσει τους α-
παιτούμενους κώδικες για τις δύο πρώτες αγορές και ο 
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (ΑΔΜΗΕ) για την τρίτη, ώστε τον Αύγουστο 
να είναι σε θέση λειτουργίας.

Όλοι οι κώδικες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
έως τον Μάρτιο, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο θα έχει δη-
μιουργηθεί η διάδοχη εταιρεία του ΛΑΓΗΕ. Μέχρι τον 
Μάιο, οι θεσμοί ζητούν να λειτουργούν οι ηλεκτρονι-
κές πλατφόρμες για την «ενδοημερήσια αγορά» και την 
«αγορά επόμενης ημέρας». Έως τον Ιούνιο θα πρέπει 
να παραδοθεί το κείμενο με την αξιολόγηση για τη λει-
τουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, που θα περι-
λαμβάνει τις προαναφερόμενες αγορές, και μέχρι τον 
Αύγουστο θα πρέπει να λειτουργεί και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για την «αγορά εξισορρόπησης».

Υπενθυμίζεται ότι το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα 
δημιουργηθεί με την απόσχιση του κλάδου ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ. Η δημιουργία του αποτελεί 
προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπο-
ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των 
συμμετεχόντων στην αγορά και των τελικών κατανα-
λωτών. Στην ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί με την 
επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας» θα ε-
νταχθούν ο κλάδος ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετι-
κές αρμοδιότητες.

Με τις διατάξεις που περιλαμβάνει το πολυνομο-
σχέδιο, τροποποιείται ο ν. 4425/2016 για την αναδιορ-
γάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών 
για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο-Στόχο».

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, το 
Χρηματιστήριο στοχεύει:
• Στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές αγορές.
• Στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, 
με άμεσα οφέλη τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις.
• Στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού ε-
φοδιασμού, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα, καθώς και στην περαιτέρω αύ-
ξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το Target Μodel 
προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές 
που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους εθνικές 
αγορές ανά την Ευρώπη, και η δική μας, ώστε να διαμορ-
φώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας, η οποία 
θα οδηγήσει ακολούθως στη σύζευξη των αγορών της 
Ε.Ε. και στην ενθάρρυνση ανοιχτού και δίκαιου αντα-
γωνισμού προς το συμφέρον του τελικού καταναλωτή.

Ο βασικός στόχος της αναδιάρθρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού 
κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού 
μέσω της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής 

σύγκλισης της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
(1) με χρήση μηχανισμών όπως το ενεργειακό χρηματι-
στήριο και (2) με ενίσχυση και διεύρυνση των διασυν-
δέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Το Target Model έχει ως βασική επιδίωξη την εξι-
σορρόπηση προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αποφεύγονται μη 
αποδοτικές λύσεις για κάλυψη αιχμών φορτίου ή στο-
χαστικών διακυμάνσεων των ΑΠΕ. Η δημιουργία μιας 
διευρυμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα λει-
τουργεί με κοινούς κανόνες παράλληλα με το διασυνο-
ριακό εμπόριο επιτρέπει ανά πάσα στιγμή το έλλειμμα 
που μπορεί να προκύψει προσωρινά σε μια χώρα να α-
ντισταθμίζεται από το πλεόνασμα μιας άλλης χώρας με 
όρους αγοράς. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ε-
πάρκεια εφοδιασμού, αλλά και ένα χαμηλότερο ενεργει-
ακό κόστος, με στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των τιμών 
ενέργειας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η συντονι-
σμένη και συγχρονισμένη προσέγγιση αμβλύνει τις δι-
αφοροποιήσεις των τιμών μεταξύ των αγορών και προ-
καλεί πιο αποτελεσματικές ροές ενέργειας, ισχυρότερα 
συσχετισμένες με τα οικονομικά σήματα.

Ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών
Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών (single 
auction platform) στην οποία υποβάλλονται καθημε-
ρινά προσφορές για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας για την επόμενη μέρα (ΠΡΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΓΟΡΑ). Το αποτέλεσμα αυτής της ενιαίας επίλυσης σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα είναι η κατανομή της ενέργειας 
μεταξύ των διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων με έναν 
τρόπο αρκετά αποτελεσματικό, που αξιοποιεί στο μέγι-
στο δυνατό τη χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκει-
μένου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων αγορών να κα-
θίστανται ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην πε-
ρίπτωση συμφόρησης στη μεταξύ τους διασύνδεση, το 
οποίο θα μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα οικονομικό 
σήμα για την αναγκαιότητα περαιτέρω διασυνδέσεων.

Στο παρελθόν οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας 
(traders) λάμβαναν μέρος σε διακριτές δημοπρασίες 
(explicit auctions) για την κατανομή ημερήσιων διασυν-
δετικών δικαιωμάτων και επομένως έπρεπε να προβλέ-
ψουν τη διαφορά των τιμών μεταξύ των διασυνδεδεμέ-

νων αγορών. Σε περίπτωση εσφαλμένης πρόβλεψης, αν 
δηλαδή είχαν αντιστραφεί εντέλει τα οικονομικά δεδο-
μένα και επομένως δεν υπήρχε οικονομικό νόημα στις 
διασυνοριακές συναλλαγές, ένα μεγάλο ποσοστό τους 
δεν υλοποιούνταν. Έτσι, σημαντικό τμήμα των διεθνών 
διασυνδέσεων παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητο.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορ-
τογαλία έως τη Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της 
Μεγάλης Βρετανίας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-η-
μερήσιες χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ο ρυθμός των εξελίξεων και στη Βαλκανική είναι ενθαρ-
ρυντικός. Οι χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας έχουν 
ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών τους με μία 
τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018. Σημει-
ώνεται ενδεικτικά ότι η ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την 
επικείμενη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Εν συνεχεία 
της ίδρυσης Χρηματιστηρίων Ενέργειας στη Σερβία και 
στη Βουλγαρία, ήδη από το 2015, σε αντίστοιχες ενέρ-
γειες προβαίνει το Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξά-
γει τον σχεδιασμό της από κοινού με το Κόσοβο. Σημει-
ώνεται επίσης ότι έως το 2020 η Βουλγαρία προτίθεται 
να ενοποιηθεί με τις τέσσερις ήδη συζευγμένες αγο-
ρές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προ-ημερήσια αγορά 
θα συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα με τη Βουλγα-
ρία, αλλά και με όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινό-
τητας, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Όπως 
τονίζει το υπουργείο, το Target Model θα ενισχύσει ση-
μαντικά και τις βιομηχανίες, καθώς αφενός θα διαμορ-
φωθούν οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας, αφετέ-
ρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν στην αγορά 
συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλεκτρικής ε-
νέργειας, κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας πλή-
ρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Ενέρ-
γειας είναι μία σημαντική και δομική αλλαγή για την 
εγχώρια αγορά ενέργειας, που, μεταξύ των πολλών αλ-
λαγών που θα επιφέρει, σχετίζεται έμμεσα αλλά ουσι-
αστικά και με τον στόχο της μείωσης του μεριδίου της 
ΔΕΗ στη λιανική, καθώς, σύμφωνα με παραδείγματα 
από αγορές του εξωτερικού, μπορεί να αποτελέσει βα-
σική προϋπόθεση ανταγωνισμού στην εμπορία και προ-
μήθεια ενέργειας.

Από Ιούνιο habemus 
Χρηματιστήριο Ενέργειας
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Επενδύσεις μεταξύ 23,3 δισ. και 30,2 
δισ. ευρώ σε θερμικές μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής, ανανεώσιμες πηγές 
και έρευνες υδρογονανθράκων προ-
βλέπεται να πραγματοποιηθούν στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 2016-2025, σύμφωνα με 
μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Συνολικά στις 13 χώρες της περιοχής που εξε-
τάζονται (Δυτικά Βαλκάνια, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία) οι επενδύσεις προ-
βλέπεται να φτάσουν στα 267 δισ. ευρώ – ή 321 δισ. 
ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο. Από αυτά, περίπου 
τα μισά προβλέπεται να επενδυθούν στην Τουρκία 
(από 125 δισ. έως 141 δισ. ευρώ), η οποία αναμέ-
νεται να καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο χώρο 
στον ενεργειακό τομέα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι η ζήτηση 
ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη έως το 2050 θα τετρα-
πλασιαστεί, στα 219 εκατομμύρια τόνους ισοδυνά-
μου πετρελαίου το 2050, από 59 το 2015. Το μερί-
διο της Τουρκίας στην τελική ζήτηση ενέργειας στο 
ίδιο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί στο 60% από 
52%, ενώ, αντίθετα, η Ελλάδα αναμένεται να κα-
ταγράψει τη μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου της 
σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες, από 10% σε 7%.

Τα ποσά αυτά προέκυψαν από την αξιολόγηση 
περίπου 500 projects στην περιοχή (διακρατικά, 
όπως οι αγωγοί αερίου, αλλά και εσωτερικά έργα), 
ιεραρχώντας ποια μπορούν να προχωρήσουν και 
συνυπολογίζοντας το country risk. Για την Ελλάδα, 
την ίδια περίοδο, το ύψος των επενδύσεων υπολο-
γίζεται σε ένα εύρος από 23 έως 30 δισ. ευρώ και 

κατατάσσεται δεύτερη μετά την Τουρκία.
«Η Τουρκία αναδεικνύεται ως κυρίαρχος παρά-

γοντας στη διαμόρφωση της τελικής ενεργειακής 
ζήτησης της περιοχής» αναφέρει το ΙΕΝΕ και προ-
σθέτει: «Αυτό είναι κατανοητό, μιας και η οικονο-
μία της παρουσιάζει σχετικά υψηλά ποσοστά ανά-
πτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη».

Στο περιφερειακό ενεργειακό μείγμα δεσπό-
ζουν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Ωστόσο, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκών διασυν-
δέσεων φυσικού αερίου, η οποία εμποδίζει την α-
νάπτυξη της περιφερειακής αγοράς, αλλά και την 
αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού. Αντίστοιχα, 
στον τομέα του ηλεκτρισμού επισημαίνεται ότι η 
προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων μεταξύ Ι-
ταλίας, Δυτικών Βαλκανίων και Ελλάδας αποτελεί 
προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της αγοράς η-
λεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Στη μελέτη καταγράφεται απροθυμία των χωρών 
να σταματήσουν την ηλεκτροπαραγωγή από άν-
θρακα/λιγνίτη για λόγους ασφαλείας εφοδιασμού 
και κόστους, παρά την περιβαλλοντική πολιτική 
της Ε.Ε. για «απανθρακοποίηση» της οικονομίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες φυσικού 
αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο η εικόνα που υ-
πάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι για το κοίτασμα 
της Αφροδίτης είναι ειλημμένη απόφαση για ε-
μπορική εκμετάλλευση και εξαγωγές 8 δισ. κυβι-
κών ετησίως μέσω Αιγύπτου.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση 
το φυσικό αέριο φαίνεται να αποκτά όλο και με-
γαλύτερη σπουδαιότητα στο ενεργειακό μείγμα 
των χωρών τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και 

στην εμπορική και οικιακή χρήση.
Η εξέλιξη των ερευνών στην Κύπρο αλλά και η 

ανάπτυξη των κοιτασμάτων σε Αίγυπτο και Ισραήλ 
θα καθορίσουν το μέλλον για την εξαγωγή αερίου, 
είτε μέσω αγωγού από την Τουρκία είτε μέσω του 
υποθαλάσσιου αγωγού East Med που έχει προτα-
θεί από τη ΔΕΠΑ.

Από την άλλη, ο λιγνίτης και ο άνθρακας παρα-
μένουν το βασικό καύσιμο στην περιοχή και όπως 
δείχνουν οι προγραμματισμένες επενδύσεις τόσο 
στην Ελλάδα (ΔΕΗ) όσο και σε γειτονικές χώρες, 
όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία και το Μαυροβούνιο, 
η τάση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο λιγνίτης 
δεν εγκαταλείπεται και αυτό είναι κάτι που πρέπει 
να συνυπολογιστεί στους ευρωπαϊκούς ενεργεια-
κούς σχεδιασμούς. Άλλωστε ένα από τα συμπερά-
σματα της μελέτης είναι ότι υπάρχει σαφής απο-
τυχία σε επίπεδο πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά 
την επίτευξη εθνικών στόχων, ιδίως στις ΑΠΕ, δε-
δομένου ότι παρατηρούνται συγκρούσεις μεταξύ 
αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων και επιτρε-
πόμενων επιπέδων ελλείμματος.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την τελική 
ζήτηση, εκτιμάται ότι στη ΝΑ Ευρώπη θα φτάσει 
μέχρι το 2050 στα 219 Mtoe, αυξημένη κατά 59 
Mtoe σε σχέση με τα επίπεδα του 2015.

Στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης παρατηρείται 
υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, με τις εισαγωγές αργού και προ-
ϊόντων πετρελαίου να αντιστοιχούν στο 82,65% 
της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου και στο 
69,5% του φυσικού αερίου έναντι 53,5% του μέσου 
όρου της Ε.Ε.

Βροχή επενδύσεων στη ΝΑ Ευρώπη 
σε ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες

Για την Ελλάδα, 
κατά την περίοδο 
2016-2025, το ύψος 
των επενδύσεων 
υπολογίζεται 
σε ένα εύρος από 
23 έως 30 δισ. ευρώ 
και κατατάσσεται 
δεύτερη μετά την 
Τουρκία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ
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«Οι αγωγοί φυσικού 
αερίου TAP, 
IGB, EastMed, 
που σχεδιάσαμε, 
μπορούν να μας 
κάνουν ενεργειακό 
κόμβο της 
ευρύτερης περιοχής. 
Τα ελληνικά 
κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων 
αποτελούν μια νέα 
πηγή ενεργειακής 
ασφάλειας της 
Ε.Ε.». Γιάννης 
Μανιάτης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕ ΙΑ

Οδηγό για μελλοντικές συμφωνίες στον 
τομέα της έρευνας και αξιοποίησης υ-
δρογονανθράκων στην Ελλάδα θα αποτε-
λέσουν οι συμβάσεις, που κατατέθηκαν 
την Πέμπτη προς κύρωση στη Βουλή, 

σχετικά με τέσσερις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, στην 
Ήπειρο και στο Ιόνιο. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώ-
ντας στο Athens Energy Forum 2018.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα πλησιάζει τον στόχο 
που έχει θέσει η Ε.Ε. για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην 
κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2030 (27%), θέτοντας 
μάλιστα ως πιο φιλόδοξο στόχο η αύξηση να φτάσει 
ακόμα και το 50%. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στο μεί-
ζον θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
30%. Η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μείγμα, παράλληλα με τη σταδιακή αποεπένδυση από 
τον λιγνίτη, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές ε-
πενδύσεις. Μόνο την προσεχή διετία, επισήμανε ο κ. 
Σταθάκης, θα γίνουν, βάσει του νέου θεσμικού πλαι-
σίου, δημοπρασίες για φωτοβολταϊκές και αιολικές ε-
γκαταστάσεις ισχύος 2,6 GW που αφορούν επενδύσεις 
2,5-3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα κατατεθεί 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπου 
θα περιγράφεται η διαδικασία μετάβασης στο νέο ενερ-
γειακό μείγμα. Σε αυτό κεντρικό ρόλο καλείται να παί-
ξει, ως «καύσιμο-γέφυρα», το φυσικό αέριο. Μάλιστα, 
ο κ. Σταθάκης περιέγραψε τα τέσσερα βήματα της ενερ-
γειακής στρατηγικής που θα αξιοποιήσουν τη συγκυρία 
αυτή ώστε η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός κόμβος:
1. Το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, που 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, και η ομαλή ενσωμάτωση 
της ελληνικής στην ευρωπαϊκή αγορά.
2. Η αναβάθμιση της χώρας σε βασικό παράγοντα με-
ταφοράς φυσικού αερίου.
3. Η δημιουργία πολλαπλών πυλών εισόδου προς Βαλ-
κάνια και ευρωπαϊκή αγορά.
4. Ο δυνητικός ρόλος της Ελλάδας ως χώρας-παραγω-
γού ενέργειας.

Αναφερόμενος στις τέσσερις συμβάσεις που κατα-
τέθηκαν στη Βουλή σχετικά με έρευνες για υδρογο-
νάνθρακες (στη θαλάσσια περιοχή 2 του Ιονίου και σε 
χερσαίες περιοχές σε Αιτωλοακαρνανία, ΒΔ Πελοπόν-
νησο και Άρτα-Πρέβεζα), ο υπουργός επισήμανε ότι 
αυτές «χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για να ολοκληρω-
θούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο μελ-
λοντικών συμφωνιών, καθώς γνωρίζετε ότι θα διεξαχθεί 
μια διαδικασία υποβολής προσφορών μέχρι τον Μάρτιο, 
για πολύ φιλόδοξες εξερευνήσεις σε περιοχές της νοτι-
οδυτικής Κρήτης». Όπως υπογράμμισε η Ελληνική Δι-
αχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), έχει 
ήδη αναπτύξει όλη τη διαδικασία των διαγωνισμών, ενώ 
νομοθετικά μέτρα θα έρθουν στο εγγύς μέλλον. «Η Ελ-
λάδα κινείται γρήγορα σε αυτόν τον τομέα, βαδίζοντας 
χέρι-χέρι τόσο με την Κύπρο όσο και με το Ισραήλ. Εί-
μαστε ένα βήμα προς τα εμπρός» επισήμανε. Και πρό-
σθεσε: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ενερ-
γειακός κόμβος στην περιοχή. Η ιστορία καταδεικνύει 
ότι η συνεργασία και η δημιουργία συνεργειών είναι ο 
μόνος τρόπος να μεγιστοποιηθούν τα δυνητικά οφέλη 
για την οικονομία και την κοινωνία».

Ενεργειακός κόμβος με επενδύσεις έως 
15 δισ.
Στις προοπτικές της χώρας να αποτελέσει έναν νέο κόμβο 
για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ταυτό-
χρονα να προσελκύσει στρατηγικές ενεργειακές επεν-

Ενεργειακός κόμβος 
η Ελλάδα
δύσεις που θα διαμορφώσουν ένα νέο παραγωγικό μο-
ντέλο αναφέρθηκε ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης κατά 
την ομιλία του στο Athens Energy Forum.

Ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι οι αναγκαίες ενεργειακές 
επενδύσεις στη χώρα είναι πάνω από 15 δισ. ευρώ. «Οι 
αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB, EastMed, που σχε-
διάσαμε, μπορούν να μας κάνουν ενεργειακό κόμβο 
της ευρύτερης περιοχής. Τα ελληνικά κοιτάσματα υ-
δρογονανθράκων αποτελούν μια νέα πηγή ενεργεια-
κής ασφάλειας της Ε.Ε. Απαιτείται όμως μια κυβέρ-
νηση που να καταλαβαίνει, να θέλει και να μπορεί. Και 
αυτή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου» 
είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αναφερόμενος στις έρευνες υδρογοναν-
θράκων, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τριετή καθυ-
στέρηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην Ελλάδα δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις στον τομέα ε-
ρευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Αν και 
συμβαδίζαμε με την Κύπρο το διάστημα 2013-2014, ε-
ντούτοις οι υπογεγραμμένες συμβάσεις στη χώρα μας δεν 
έχουν πάει ακόμη στη Βουλή. Αντίθετα, στην Κύπρο με-
γάλες πετρελαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν έρευνες».

Οι εξελίξεις στη ΔΕΠΑ
Από την άλλη, μέσα στο 2018 θα αρχίσει η διαδικασία 
αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, όπως σημείωσε ο νέος 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Τζώρτζης 
μιλώντας στο Athens Energy Forum, ο οποίος ανέφερε 
ότι η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την είσοδο της 
ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας μέσω της πλήρους 
απόκτησης της ΕΠΑ Αττικής.

Ακόμη, παρουσίασε τις εξελίξεις σε σχέση με τον υ-
ποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου EastMed που σχε-
διάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα 
της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη μέσω Ελ-
λάδας. Όπως τόνισε:
• Tον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η Αναγνωρι-
στική Υποθαλάσσια Έρευνα (RMS – Reconnaissance 

Marine Survey), τα ευρήματα της οποίας επιβεβαίωσαν 
την υποθαλάσσια όδευση του αγωγού.
• Συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων που συλ-
λέχθηκαν και παράλληλα επικαιροποιούνται οι οικο-
νομικές μελέτες.
• Τον προηγούμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ για τον 
αγωγό.
• Τον Δεκέμβριο του 2017 υπεγράφη Μνημόνιο Συνα-
ντίληψης μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ 
και της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη και τη 
δέσμευση για την υπογραφή Διακυβερνητικής Συμφω-
νίας εντός του 2018.

Αναμένεται η υπογραφή της χρηματοδοτικής συμ-
φωνίας του προγράμματος CEF (Connecting Europe 
Facility) εντός του μηνός Μαρτίου και η περαιτέρω προ-
ώθηση και εξειδίκευση των συνεργασιών με τους ε-
μπλεκόμενους φορείς της αγοράς (παραγωγούς - αγο-
ραστές), ανέφερε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Σωτήρης Νίκας δήλωσε πως 
«αναμένουμε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία 
αύριο», αναφερόμενος στον διαγωνισμό για την πώληση 
των μετοχών της εταιρείας. Τόνισε ότι από 1ης Μαΐου 
θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο τιμολόγιο για τη χρήση 
του συστήματος, που είναι πιο ευνοϊκό. Ανέφερε επί-
σης ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμος προς 
χρήση ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη 
Ρεβυθούσα μετά την αναβάθμιση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας M&M Gas 
Παναγιώτης Κανελλόπουλος ανέφερε ότι η κατανάλωση 
φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε θεαματικά την 
προηγούμενη τριετία εξαιτίας κυρίως της αυξημένης ζή-
τησης από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Σημείωσε 
ότι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από 
το ρωσικό φυσικό αέριο, το 12% από το Αζερμπαϊτζάν 
μέσω Τουρκίας και το 1/4 από υγροποιημένο αέριο, το 
20% του οποίου εισάγει η Μ&Μ.



Η Volton είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία ενέργειας, η οποία έχει εισέλθει δυναμικά στην Προμήθεια και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
ελληνική αγορά. Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας το 2016, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες. Φιλοδοξία της εταιρείας 

είναι να γίνει μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, με στόχο να εκπληρώνει τις ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 

Η 
Volton είναι μέλος ενός ισχυρού 
επιχειρηματικού ομίλου με έντο-
νη και φιλόδοξη δραστηριότητα 
στον χώρο παραγωγής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-

ας (ΑΠΕ). Η εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων 
που βρίσκονται σε λειτουργία και σε διαδικασία 
κατασκευής ανέρχεται στα 19 MW, ενώ σύντο-
μα εκκινεί η κατασκευή ενός νέου, μεγάλου 
πάρκου ισχύος 12 MW. Οι υφιστάμενες μονάδες 
παραγωγής, σε συνδυασμό με τις μονάδες του 
ομίλου που βρίσκονται σε διαδικασία αδειο-
δότησης, θα δημιουργήσουν παραγωγική ικα-
νότητα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 94 
MW, καθιστώντας τον όμιλο ως έναν από τους 
μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. 
Η Volton, θέτοντας ως προτεραιότητα τη βέλτι-
στη ποιότητα εξυπηρέτησης και τη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους 
πελάτες και τους συνεργάτες της, ανταποκρίνε-
ται άμεσα μέσω του σύγχρονου website της, 
εξειδικευμένου portal διαχείρισης λογαριασμού 
και στοιχείων κατανάλωσης των πελατών της, 
καθώς και μέσω σύντομου τηλεφωνικού αριθ-
μού επικοινωνίας με αστική χρέωση. 

Το όραμα της Volton είναι η ανταπόκριση στις 
αυξανόμενες ανάγκες πελατών και συνεργατών 
και η ανάπτυξη αξιόπιστων υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα και στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης. Στρατηγικός τους στόχος είναι η δημι-
ουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με 
κάθε πελάτη, καλύπτοντας και εξυπηρετώντας 

με βέλτιστο τρόπο τις ενεργειακές του ανάγκες. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ VOLTON
•  Η προσφορά άμεσων, ειλικρινών και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες θα χαρακτη-
ρίζονται από αξιοπιστία και συνέπεια. 

•  Να κάνει το ταξίδι του πελάτη ευχάριστο. 
•  Η εξασφάλιση σημαντικού μεριδίου αγοράς. 
•  Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως 

συνέπεια της ανάπτυξης των δυνατοτήτων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η Volton έχει αδειοδοτηθεί να προμηθεύει ηλε-
κτρική ενέργεια όλες τις περιοχές του ελληνι-
κού διασυνδεδεμένου συστήματος ηλεκτρικής 
ενέργειας καθώς και την Κρήτη. 
Το διασυνδεδεμένο σύστημα περιλαμβάνει την 
ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια 
καθώς και τα ακόλουθα νησιά: Αγκίστρι, Αίγινα, 
Αλόννησος, Αμολιανή, Άνδρος, Αντίπαξοι, Ελα-
φόνησος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ιθάκη, Κάλαμος, 
Καστός, Κέα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κύθηρα, Λευ-
κάδα, Μεγανήσι, Παξοί, Πόρος, Σαλαμίνα, Σαμο-
θράκη, Σκιάθος, Σκόπελος, Σπέτσες, Τήνος, Ύδρα. 

ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Στη Volton πιστεύουν στην κοινή πορεία προμη-
θευτή-πελάτη. Μία κοινή πορεία που αποζητούν 
καθημερινά, προσαρμόζοντας λύσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του καθένα ξεχωριστά και με 
σκοπό την άρτια εξυπηρέτηση. Και για τη Volton, 
εξυπηρέτηση σημαίνει αμεσότητα και αξιοπιστία. 
Επανακαθορίζουν τη σχέση των πελατών τους με 

την ηλεκτρική ενέργεια: ορθολογική κατανάλωση 
ενέργειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους 
φυσικούς πόρους, εξασφαλίζοντας αειφορία. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στη Volton στηρίζουν και αναζητούν την ποιότη-
τα σε κάθε τους παροχή. Γι’ αυτό, όσον αφορά 
στην ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία της 
εταιρείας, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τρία 
διεθνή πρότυπα ISO: 
ISO 9001: Tο πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυ-
πο παγκοσμίως, το οποίο ενσωματώνει καλές 
πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και 
τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και 
λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων. 
ISO 14001: Απευθύνεται σε οργανισμούς και 
επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαχειριστούν 
τις περιβαλλοντικές ευθύνες τους με συστηματι-
κό τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στoν περιβαλλο-
ντικό πυλώνα της αειφορίας. 
OHSAS 18001: Αποτελεί ένα από τα πιο ανα-
γνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα συστήματα 
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ VOLTON
•  Γιατί με τη Volton, δε θα πληρώνουμε απλά 

λιγότερο, αλλά θα μάθουμε και πώς να εξοι-
κονομούμε ενέργεια, άρα και χρήματα.

•  Θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε μόνο 
όσο ρεύμα πραγματικά χρειαζόμαστε. 

•  Θα μάθουμε πώς να ρίξουμε τον λογαριασμό 
του ρεύματός μας, χωρίς να ρίξουμε το επίπε-
δο της ζωής μας.

•  Γιατί θα διασφαλίσουμε σταθερά χαμηλότερη 

τιμή.
•  Γιατί θα έχουμε ευέλικτους τρόπους πληρω-

μής του λογαριασμού μας.
•  Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας θα ξεκινήσει 

από την πρώτη κιόλας μέρα.
•  Γιατί θα λαμβάνουμε έναν ενιαίο λογαριασμό, 

ο οποίος θα εκδίδεται κάθε μήνα, για καλύτερο 
προγραμματισμό.    

•   Γιατί με την εγγραφή μας, μας κάνουν δώρο 
λάμπες LED για να πετύχουμε εξοικονόμηση-
έως και 90% σε σχέση με τις παλιές.

•  Γιατί με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογα-
ριασμών μας, θα έχουμε έκπτωση συνέπειας 
15%.

•  Γιατί δεν θα έχουμε καμία δέσμευση συμβο-
λαίου.

•  Γιατί το ρεύμα δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο 
στη ζωή μας, αλλά να τη διευκολύνει. 

•   Γιατί έχει ξεκάθαρες, απλές χρεώσεις, χωρίς 
δεσμεύσεις και χωρίς ψιλά γράμματα.       

ΠΏΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ VOLTON
Πολύ απλά.
Δεν χρειάζεται καμία αλλαγή στον μετρητή του 
σπιτιού ή της επιχείρησής μας.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψουμε 
Σύμβαση Προμήθειας με τη Volton, προσκο-
μίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: τον 
τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος 
και αντίγραφο της αστυνομικής μας ταυτότητας.
Και, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει καμία χρη-
ματική επιβάρυνση για την αλλαγή προμηθευτή. 
Και δε θα μείνουμε στιγμή χωρίς ρεύμα.

Ποια είναι η Volton



volton.gr11300
Μάθετε περισσότερα:

Ρεύµα εµπιστοσύνης

Έλα στη Volton. Γιατί εδώ, όχι µόνο θα πληρώνεις σταθερά
έως και 12% λιγότερο και θα έχεις και έκπτωση συνέπειας 
επιπλέον 15%, αλλά θα µάθεις και πώς να εξοικονοµείς ενέργεια. 
Θα µάθεις πώς να χρησιµοποιείς µόνο όσο ρεύµα πραγµατικά 
χρειάζεσαι. Απλά και ξεκάθαρα.

Έτσι, θα ρίξεις τον λογαριασµό σου
αλλά όχι το επίπεδο ζωής σου. 

26.5x32.5cm
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Το «Εξοικονοµώ» θα 
παρέχει επιδοτήσεις 
από 25% έως 60% 
(ανάλογα µε το 
οικογενειακό 
εισόδηµα) και άτοκα 
δάνεια σε νοικοκυριά 
για ενεργειακή 
αναβάθµιση της 
κατοικίας τους.

Τέλος Φεβρουαρίου ή το αργότερο αρχές 
Μαρτίου θα αρχίσει να δέχεται αιτή-
σεις το πολυαναµενόµενο πρόγραµµα 
«Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», καθώς 
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) 

παρέδωσε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ) το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύ-
στηµα για την υλοποίηση του προγράµµατος. Πρόκει-
ται για το πληροφοριακό σύστηµα µέσω του οποίου 
θα γίνεται η υποβολή των αιτήσεων αλλά και η παρα-
κολούθηση της πορείας τους για ένταξη στις χρηµα-
τοδοτούµενες δράσεις.

Η ΕΕΤ ανέπτυξε το σχετικό σύστηµα και το δια-
θέτει δωρεάν στο ΥΠΕΝ, προκειµένου να µπορέσει 
να υλοποιηθεί το πρόγραµµα που αναµένουν χιλιάδες 
πολίτες για να προχωρήσουν σε παρεµβάσεις ενεργει-
ακής αναβάθµισης των κατοικιών τους.

Η ΕΕΤ έχει αναλάβει επίσης τη συντήρηση του συ-
στήµατος για ένα έτος, στη βάση συµφωνίας που υπέ-
γραψε µε το ΥΠΕΝ για παροχή Υπηρεσιών Συµφωνη-
µένου Επιπέδου (SLA – Service Level Agreement). Η 
συνολική αξία της «δωρεάς» εκτιµάται στα 251.000 ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι στις καινοτοµίες του νέου προ-
γράµµατος περιλαµβάνεται η χρήση ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας για την κατάθεση ηλεκτρονικά των αιτήσεων 
υπαγωγής αλλά και για την παρακολούθηση της πο-
ρείας τους.

Πάντως, στις εκκρεµότητες που έχουν «κοστίσει» 
καθυστερήσεις αρκετών µηνών στην προκήρυξη του 
προγράµµατος περιλαµβάνονται η ολοκλήρωση της 
διασύνδεσης των συνεταιριστικών τραπεζών στο σύ-
στηµα, οι εκχωρήσεις στο ΕΤΕΑΝ, που διαχειρίζεται 

το πρόγραµµα, των κονδυλίων των περιφερειών που 
θα παράσχουν για την υλοποίησή του (ΠΕΠ), αλλά 
και ο καθορισµός του ενεργειακού στόχου για την α-
ναβάθµιση των κτιρίων, προκειµένου να µπορεί να ε-
νταχθεί στις χρηµατοδοτούµενες δράσεις.

Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ», µε 
συνολική δηµόσια συνεισφορά 248 εκατ. ευρώ, προ-
βλέπει συνδυασµό επιχορήγησης και δανείου µέσω 
τραπεζών και έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης κατοικιών που έχουν αποδεδειγµένα 
µικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε 
ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα.

Στο µεταξύ, προετοιµάζεται πρόγραµµα εξοικονό-
µησης ενέργειας που θα απευθύνεται σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις ώστε να µειώσουν τις ενεργειακές τους 
δαπάνες, µε στόχο να εκκινήσει µέσα στην άνοιξη.

Υπενθυµίζεται ότι το «Εξοικονοµώ» θα παρέχει 
επιδοτήσεις από 25% έως 60% (ανάλογα µε το οικο-
γενειακό εισόδηµα) και άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά 
για ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας τους µε ε-
φαρµογή µονώσεων, αντικατάσταση του συστήµατος 
θέρµανσης, κουφωµάτων κ.ά.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
έχει θέσει το ΕΤΕΑΝ:
• Επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκα-
τοικία ως σύνολο κτιρίου και το µεµονωµένο διαµέρι-
σµα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια και χρησι-
µοποιείται ως κύρια κατοικία, φέρει οικοδοµική άδεια, 
έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργεια-
κής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση 
της ∆ και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις είναι: αντικατάσταση κου-
φωµάτων, τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του 
κτιρίου συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος/στέγης 
και της πιλοτής, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης/
ψύξης και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης 
µε συµβατικά καύσιµα και αναβάθµιση συστηµάτων µε 
εγκατάσταση συστήµατος ανανεώσιµων πηγών ή/και 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού/θερµότητας.
• Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων ανά 
αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά 
τετραγωνικό µέτρο ωφέλιµης επιφάνειας της κατοι-
κίας, µε µέγιστο τα 25.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του ΦΠΑ.

Τέλος του µήνα 
το «Εξοικονόµηση

κατ’ Οίκον ΙΙ»

Η ΖeniΘ, η εξέλιξη της 
εταιρείας ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
είναι ο Νο1 πάροχος φυ-

σικού αερίου στην Ελλάδα σε αριθ-
μό συνδέσεων και η 1η εταιρεία 
στην Ελλάδα που προσφέρει συν-
δυαστικά προγράμματα ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται από 
το 2000 με απόλυτη επιτυχία στην 
αγορά του φυσικού αερίου και το 
2017 πραγματοποίησε την είσο-
δό της στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 
ZeniΘ δημιούργησε την υπηρεσία 
DUAL ENERGY. H υπηρεσία παρέ-
χει εκπτώσεις και στο φυσικό αέ-
ριο και στο ρεύμα σε όλους όσους 
χρησιμοποιούν συνδυαστική ενέρ-
γεια από τη ZeniΘ. Την υπηρεσία 
μπορούν να απολαμβάνουν και οι 
υφιστάμενοι και οι νέοι πελάτες της 
ZeniΘ.

Στo νέο site της εταιρείας zenith.gr, 
οι καταναλωτές μπορούν να ενη-
μερώνονται για όλες τις προσφο-
ρές σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Ταυτόχρονα, η ZeniΘ φροντίζει 
να ανακουφίζει τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό προσφέροντας 
επιπλέον υπηρεσίες. Η πρώτη 
υπηρεσία προς αυτήν την κατεύ-
θυνση είναι η κάρτα υγείας HWB 
ZENIΘ, σε συνεργασία με τον Ορ-
γανισμό καρτών υγείας  ΕΥ club. 
Η HWB ZENIΘ παρέχει μια σειρά 
δωρεάν εξετάσεων για όλη την 
οικογένεια, μειώνοντας σημαντικά 
τα έξοδα υγείας της. Δρώντας συ-
μπληρωματικά του ενεργειακού 
πακέτου που η ZeniΘ προσφέρει, 
η δωρεάν κάρτα υγείας, για τους 
παλιούς και τους νέους πελάτες 
της, βοηθά το ελληνικό νοικοκυριό 
στην εξοικονόμησή του και στην 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

  
 

Αλλάζει τα δεδομένα στην ενέργεια  
προς όφελος του Καταναλωτή



Η ELPEDISON, πάντα δίπλα στον τελικό 
πελάτη, καλύπτει με τον πιο αξιόπιστο 
τρόπο τις ενεργειακές ανάγκες χιλιά-
δων τελικών καταναλωτών, παρέ-

χοντας τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην 
ελληνική αγορά. Προσφέρει καινοτόμα προϊόντα 
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, διαφοροποιημέ-
νες προωθητικές ενέργειες που προσφέρουν 
επιπλέον οικονομικά οφέλη στον πελάτη, καθώς 
και αποτελεσματική πελατειακή υποστήριξη.
Η ELPEDISON, κατανοώντας τις αυξημένες 
ανάγκες του καταναλωτή για οικονομική ασφά-
λεια και σιγουριά, καθίσταται ο πρώτος προ-
μηθευτής που προχώρησε στην προσφορά 
του νέου, καινοτόμου προϊόντος ELPEDISON 
Protect, σε συνεργασία με την ΑΧΑ, τον μεγα-
λύτερο ασφαλιστικό οργανισμό παγκοσμίως. Η 
ELPEDISON με το προϊόν ELPEDISON Protect, 
εκτός από τις σημαντικές εκπτώσεις στο ηλε-
κτρικό ρεύμα, διασφαλίζει στον πελάτη την 
εξόφληση του λογαριασμού του σε περίπτωση 
αδυναμίας του, ακούσιας ανεργίας, ασθένειας 
ή ατυχήματος.
Επιπλέον, η ELPEDISON παρέχει στους πελάτες 
της, οικιακούς και επιχειρησιακούς, τις προηγ-
μένες υπηρεσίες myelpedison, τόσο μέσα από 
την ιστοσελίδα της www.elpedison.gr όσο και 
μέσω ειδικής εφαρμογής για smartphones 
(ios και android). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες 

διευκολύνουν την καθημερινότητα του πελάτη, 
εξοικονομώντας του χρόνο και χρήμα μέσω του 
καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσής του σε 
ρεύμα και της ταχύτερης εκτέλεσης συγκεκρι-
μένων λειτουργιών, όπως της λήψης και πλη-
ρωμής του λογαριασμού του.
Η ELPEDISON μεριμνά και για την καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση των πελατών της. Γι’ αυ-
τόν τον λόγο παρέχει υπηρεσίες εξοικονόμησης 
ενέργειας στους επιχειρησιακούς της πελάτες, 
βοηθώντας τους στην καλύτερη κατανόηση των 
αναγκών τους, καθώς και στην ορθότερη δια-
χείριση της κατανάλωσής τους σε ενέργεια, με 
στόχο τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.
Επίσης, η ELPEDISON νοιάζεται έμπρακτα για 

το περιβάλλον και προσφέρει στους πελάτες 
της την υπηρεσία «Green Certificate», η οποία 
βασίζεται στο Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης 
(EΠ), που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και διαχειρίζεται στην Ελλάδα ο Λειτουργός 
της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η 
υπηρεσία «Green Certificate» διασφαλίζει στους 
πελάτες ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύ-
ονται για τις ανάγκες τους προέρχεται 100% από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η ELPEDISON, κατανοώντας τις αυξημένες 
ανάγκες του καταναλωτή σε ένα δύσκολο οικο-
νομικό περιβάλλον, δημιούργησε μια ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική προσφορά, παρέχοντας λύση για 

να ζεστάνουμε φέτος το σπίτι μας οικονομικά.
Γιατί μόνο στην ELPEDISON βρίσκει κανείς την 
πιο «θερμή» προσφορά, αφού πληρώνει ΜΟΝΟ 
1€/ημέρα για το ρεύμα του σπιτιού του για τους 
4 πρώτους μήνες για κατανάλωση έως και  
3.000 kWh/4μηνο (μέση κατανάλωση νοικοκυ-
ριού στην Ελλάδα 1.400 kWh), ενώ μετά επωφε-
λείται ούτως ή άλλως από σημαντικά χαμηλότε-
ρες χρεώσεις έναντι του βασικού προμηθευτή, 
αλλά και έκπτωσης 15% για έγκαιρη εξόφληση 
των λογαριασμών του.

Φέτος, κάντε οικονομία στη θέρμανση του σπι-
τιού σας με την ELPEDISON!

Φέτος, κάντε οικονομία στη θέρμανση του σπιτιού 
σας με την ELPEDISON!

Η ELPEDISON αποτελεί τον πρώτο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στη 
Θίσβη Βοιωτίας και στη Θεσσαλονίκη, με καύσιμο φυσικό αέριο και τον μεγαλύτερο εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος της 

χώρας, προμηθεύοντας πλέον και φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.


	FSU_1802_021_CMYK
	FSU_1802_022_CMYK
	FSU_1802_023_CMYK
	FSU_1802_024_CMYK
	FSU_1802_025_CMYK
	FSU_1802_026_CMYK
	FSU_1802_027_CMYK
	FSU_1802_028_CMYK
	FSU_1802_029_CMYK
	FSU_1802_030_CMYK
	FSU_1802_031_CMYK

