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ΑΡΘΡΟ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΗΡ ΘΕ Η ΩΡ Α ΤΩ Ν ΔΙΚ ΤΥ ΩΝ

Ο

ι εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη σωτηρία
της ΔΕΗ δημιουργούν σύγχυση και ανησυχία
στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.
Από την μία πλευρά, παρουσιάζεται ο υπουργός κυρ. Χατζηδάκης να θέλει να σταματήσει τις
παρενέργειες εκείνες που προκαλούν οικονομική
αφαίμαξη και από την άλλη να εξαγγέλλει την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες. Η ρητορική,
όμως, του υπουργού και μάλιστα με εκφράσεις
απαξιωτικές, όπως η ΔΕΗ καταρρέει ώρα την ώρα
και δεν έχει να πληρώσει ούτε για κολόνες όχι
μόνο απαξιώνει την επιχείρηση, αλλά κινδυνολογεί
προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο δρόμος της
πώλησης, να πειστεί η κοινωνία και να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τους εργαζόμενους.
Γιατί αν πράγματι θέλει να σώσει η κυβέρνηση τη
ΔΕΗ όπως διατείνεται, θα πρέπει πρώτα να υλοποιήσει τα μέτρα που εξήγγειλε όπως: κατάργηση των
ΝΟΜΕ, δημοπρασίες φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, καταβολή των ΥΚΩ του έτους 2011, χορήγηση των ΑΔΙ
για τις λιγνιτικές μονάδες και αλλαγή στόχου για
μείωση 50% των πελατών της ΔΕΗ. Στη συνέχεια
θα εξετάσει αν πρέπει να πουλήσει περιουσιακά
στοιχεία, όπως είναι τα δίκτυα σε ιδιώτες.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η
κυβέρνηση Σαμαρά δήλωνε τότε, το δίκτυο είναι
φυσικό μονοπώλιο και πρέπει η κυριότητά του, να
ανήκει αποκλειστικά στο κράτος!!!
Θυμίζουμε επίσης, η Ευρωπαϊκή εμπειρία του
Ιδιοκτησιακού διαχωρισμού των δικτύων διανομής
από τα κρατικά μονοπώλια έδειξε, ότι το εγχείρημα
απέτυχε ώστε σε πολλές περιπτώσεις, είτε να γίνεται προσπάθεια επιστροφής στην πρωτύτερα κατάσταση, είτε να δημιουργηθούν τοπικές εταιρείες
με την συμμετοχή τοπικών αρχών για εγγύηση της
ομαλής λειτουργίας του Ηλεκτρικού ρεύματος.
Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το δίκτυο διανομής αποτελείται από 240000
χιλ. γραμμών, περνά από όλη την επικράτεια καλύπτοντας και απομακρυσμένες και δύσβατες περιοχές, χωρίς κανένα οικονομικό ενδιαφέρον και άρα
χωρίς προσέλκυση κάποιων επενδυτών, εκτός από
το όφελος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και των
τελών χρήσεων. Με άλλα λόγια τίθεται και θέμα
Εθνικής συνείδησης γιατί δεν είναι όλα όφελος και
κέρδος.
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι
η κυβέρνηση Σαμαρά δήλωνε
τότε, το δίκτυο είναι φυσικό
μονοπώλιο και πρέπει η
κυριότητά του, να ανήκει
αποκλειστικά στο κράτος!!!
Για την περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ θυμίζουμε ότι
είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, τα έσοδα του προς
τον Όμιλο ΔΕΗ, καταγράφουν 350 εκατ.€ ετησίως
και ως εκ τούτου δεν κατανοούμε πόσα έσοδα θα
επιφέρει η πώληση, ώστε να είναι συμφέρουσα,
να δώσει λύση στην έλλειψη ρευστότητας και να
καλύψει μελλοντικές υποχρεώσεις. Είναι σίγουρο
ότι θα συμβεί μία από τα ίδια δηλαδή, όπως και με
τον ΑΔΜΗΕ όπου η ΔΕΗ, εκτός από την υποτιμημένη
πώληση, έχασε έσοδα πάνω από 100 εκατ. ετησίως
και από κερδοφόρος επιχείρηση έγινε ζημιογόνος.
Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ προβλέπει, ότι στην πρώτη φάση θα προσληφθούν σύμβουλοι οι οποίοι θα
εξετάσουν και θα προτείνουν τον τρόπο ιδιωτικοποίησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η αξία του
δεν ξεπερνά το 1,5 δισ. Μία σκέψη της κυβέρνησης, που εξετάζεται είναι να πωληθεί το 66% και
το υπόλοιπο 34% να παραμείνει στη ΔΕΗ.
Είμαστε βέβαιοι ότι η μετοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ,
εκτός από μία πρόσκαιρη κα μικρή οικονομική ενίσχυση στη ΔΕΗ, δεν πρόκειται να φέρει τίποτε άλλο
και κυρίως κανένα οικονομικό όφελος για τους
καταναλωτές, παρά μόνο στο επίδοξο ιδιώτη που
θα αγοράσει.

Αν συμβεί και αυτό τότε η ΔΕΗ συρρικνώνεται,
περιορίζονται τα έσοδα της, τίθενται σε επισφαλή
θέση οι θέσεις εργασίας, ενώ το μέλλον της παραμένει ζοφερό κα αβέβαιο.
Αβέβαιο γιατί οι δραστηριότητες που τις απομένουν για να φέρουν έσοδα είναι η εμπορία, η παραγωγή και οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η εμπορία σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, πρέπει να χάσει το 50% των πελατών της, άρα και εκεί
τα έσοδα μειώνονται, εκτός και αν όπως δήλωσε ο
υπουργός, θα επιδιώξει να αλλάξει ο στόχος αυτός
σε συνεννόηση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, παρόλο που είχε ψηφίσει στη βουλή και
η Νέα Δημοκρατία το μέτρο αυτό.
Η παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ως γνωστό
μειώνεται, αφού η συμμετοχή του λιγνίτη είναι
γύρω στο 26% με ότι αυτό συνεπάγεται για τη ΔΕΗ
και συγχρόνως ο υπουργός δηλώνει, ότι είναι προτιμότερο να κλείσουν τα λιγνιτικά εργοστάσια της
ΔΕΗ, παρά να δουλεύουν!!! Προφανώς εξ’αιτίας της
εξαγοράς των ρύπων.
Θυμίζουμε, όμως, ότι η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν αυτή που αρνήθηκε δωρεάν δικαιώματα ρύπων, –του θερμοκηπίου– όπως έπραξε
η Τσεχία, Πολωνία και Βουλγαρία με αποτέλεσμα
να πληρώνει η ΔΕΗ κοντά στα 300 εκατ.€ για την
εξαγορά τους σήμερα. Αν η δική μας χώρα έκανε
το ίδιο αυτά τα χρήματα θα τα διέθετε η ΔΕΗ για να
καλύψει βασικές της λειτουργικές δαπάνες και δεν
θα απειλείτο τώρα με χρεωκοπία.
Όσον αφορά τις Α.Π.Ε., είναι απόλυτα σωστή η
δήλωσή του Υπουργού, ότι η ΔΕΗ στο τομέα αυτό
κατείχε μόλις το 2,9%, άρα τα έσοδα από την δραστηριότητα προφανώς είναι πενιχρά, άλλα ξέχασε
να μας πει ότι για την κατάσταση αυτή φέρει μέγα
ευθύνη και το κόμμα του που κυβερνούσε, όσο και
το ΠΑΣΟΚ, αφού με νόμο εξαίρεσαν τη ΔΕΗ από την
συμμετοχή στις Α.Π.Ε.
Πέραν, όλων των άλλων θυμίζουμε ότι ως ΣΚ
στη ΔΕΗ, έχουμε απόφαση συνεδρίου η οποία δηλώνει αντίθετη στην πώληση των δικτύων της ΔΕΗ.
Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση πρέπει να είναι
δυναμική, γιατί η ΔΕΗ πλέον μετατρέπεται από μία
επιχείρηση στην ενέργεια γίγαντα, σε ένα νάνο
χωρίς μέλλον και αυτό θα είναι ολέθριο για τους
εργαζόμενους και τον Έλληνα καταναλωτή.

Πώληση των δικτύων της ΔΕΗ ετοιμάζει η κυβέρνηση

Θ

εωρείται ως η πλέον ρεαλιστική πρόταση
για την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.
Μετά από πολλές προσπάθειες, η νέα κυβέρνηση αποφάσισε πως για να εισρεύσει ζεστό
χρήμα στα ταμεία της ΔΕΗ, θα πρέπει να προχωρήσει στη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Το αποτέλεσμα βεβαίως θα εξαρτηθεί από το
εάν και εφόσον βρεθεί ο επενδυτής εκείνος που
θα ρίξει χρήματα για την αναβάθμιση του δικτύου συνολικού μήκους 238.000 χιλιομέτρων και
τις επενδύσεις που σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ, για να
υπάρξει η άμεση εισροή χρήματος και να επιτευχθεί η απαιτούμενη ρευστότητα που τόσο έχει
ανάγκη η επιχείρηση.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, θυγατρική της ΔΕΗ, που έχει ως
ρόλο τη διαχείριση πανελλαδικά της χαμηλής
και μέσης τάσης, αποτελεί πόλο έλξης για τους
επενδυτές, αφού σταθερά παρουσιάζει απόδοση

άνω του 6%. Το έσοδο που εισπράττει από τους
χρήστες των δικτύων δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις. Είναι σταθερά εγγυημένο και ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ, γεγονός που δημιουργεί
άρτιες προϋποθέσεις για άμεση πώληση, όπως
ακριβώς έγινε και με τον ΑΔΜΗΕ.
Μάλιστα, η λογιστική αξία των παγίων του
ΔΕΔΔΗΕ είναι πολλαπλάσια του ΑΔΜΗΕ, φτάνοντας ακόμη και τα 3 δις ευρώ, υπολογίζοντας και
τα δάνεια που φτάνουν τα 800 εκατ. ευρώ.
Το σενάριο αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, εάν
πρωτίστως ξεπεραστούν οι πολλές δυσκολίες
που υπάρχουν, όπως το ότι η κυριότητα του δικτύου δεν ανήκει στον ΔΕΔΔΗΕ αλλά στη ΔΕΗ. Ο
ΔΕΔΔΗΕ έχει στην δικαιοδοσία του μόνο την διαχείρισή του διότι ποτέ δεν συνέβη ιδιοκτησιακός
διαχωρισμός όπως με τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει πάνω απ’ όλα η κυριότητα του δι-

κτύου να μεταφερθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και έπειτα να
λυθεί το ζήτημα του τρόπου αποκρατικοποίησης,
τι ποσοστό θα διατεθεί και αν μαζί με αυτό θα
δοθούν και δικαιώματα μάνατζμεντ. Ακόμη, θα
πρέπει να ξεκαθαριστεί και ποια θα είναι η τελική
σχέση με τη ΔΕΗ, αν θα πάμε στο σύνθετο μοντέλο όπως με τον ΑΔΜΗΕ, όπου εκεί πουλήθηκε
ένα μειοψηφικό πακέτο και το 51% μεταβιβάστηκε στο Δημόσιο ή τελικά θα παραμείνει στη ΔΕΗ.
Αξίζει να σημειωθεί πως όποια περιουσιακά
στοιχεία της ΔΕΗ αποτελούν εγγυήσεις για τα
δάνεια που έχει πάρει από τις τράπεζες και πως
είναι πολύ πιθανό το σχέδιο αυτό να βρει ισχυρές αντιδράσεις. Να θυμίσουμε πως το 2017 οι
τράπεζες είχαν προβάλει σημαντικές απαιτήσεις
προκειμένου να συναινέσουν στην πώληση του
ΑΔΜΗΕ και να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη
ΔΕΗ, καθώς η απώλειά του απομείωσε την περιουσιακή της βάσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ι εξαγγελίες της κυβέρνησης, είναι σε
θετική κατεύθυνση για την μείωση του
ΕΤΜΕΑΡ, κατάργηση των Δημοπρασιών
Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΟΜΕ, καταβολή των
ΥΚΩ του έτους 2011, χορήγηση των ΑΔΙ για τις
λιγνιτικές μονάδες και κατάργηση του στόχου
για μείωση στο 50% του πελατολογίου της ΔΕΗ
μέχρι τέλος του χρόνου. Κρίνουμε ότι πρέπει
να γίνει περισσότερη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ ενδεχομένως και άλλων χρεώσεων ρεύματος
προκειμένου να έχουν μείωση στο λογαριασμό
ρεύματος οι καταναλωτές.
Είμαστε σίγουροι ότι αν γίνουν όλα αυτά και
σταματήσει η ΔΕΗ, αφενός μεν να δίνει ρεύμα
κάτω του κόστους στις βιομηχανίες, αφετέρου
δε να πάψει πλέον, να λειτουργεί ως τελευταίο
καταφύγιο, χωρίς να αποπληρώνεται, τότε θα
τα καταφέρει και δεν θα χρειαστεί να πουλήσει
τα δίκτυά της, αλλά και κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Απαραίτητη προϋπόθεση, βεβαίως
για να συμβούν όλα αυτά αποτελεί η εντατικοποίηση των εισπράξεων που αφορούν τους
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος ποσού
2,7 δισ.€.
Ως εκ τούτου μας βρίσκει αντίθετους, η εξαγ-

γελία της νέας κυβέρνησης και συγκεκριμένα
του Υπουργού Ανάπτυξης κυρ. Χατζηδάκη, για
ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, όταν μάλιστα έρχεται ως συνέπεια της διάσωσης της ΔΕΗ!!!
Στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ είμαστε βέβαιοι
ότι κάνει λάθος η νέα κυβέρνηση, αφού τα έσοδα της ΔΕΗ από την χρήση των δικτύων είναι σε
ετήσια βάση 350 εκατ.€ και άρα ποια θα είναι η
σωτηρία της ΔΕΗ; Θα εισρεύσει τόσο χρήμα από
την πώληση αυτή ώστε να λύσει το πρόβλημα
ρευστότητας, αλλά και να καλύψει τις υποχρεώσεις της για τα επόμενα χρόνια; H εξ’αιτίας
της δεινής οικονομικής της κατάστασης βρήκε
την ευκαιρία η κυβέρνηση αυτή να πουλήσει
ότι πολυτιμότερο κατέχει σήμερα η ΔΕΗ, παρά
το γεγονός ότι τα δίκτυα είναι εγγύηση για την
άντληση κεφαλαίων από τις τράπεζες!!!
Γνωρίζουμε όλοι, ότι όπως με την περίπτωση
του ΑΔΜΗΕ που χάθηκαν σημαντικά έσοδα από
τη ΔΕΗ, χωρίς να παραγράφεται η υποτιμημένη
αξία πώλησης, έτσι ακριβώς σχεδιάζεται και
τώρα προκειμένου να επαναληφθεί το ίδιο έργο
και στο ΔΕΔΔΗΕ, με ότι συνεπάγεται για τη ΔΕΗ.

Θυμίζουμε ότι τα δίκτυα είναι βασικό στοιχείο για ομαλή λειτουργία της τροφοδοσίας της
χώρας με Ηλεκτρική Ενέργεια και οι χώρες με
Εθνική συνείδηση συνήθως δεν απεμπολούν
τέτοιο Εθνικό κεφάλαιο!!! Άλλωστε το κόμμα
της Νέας Δημοκρατίας επί κυβέρνησης Σαμαρά
δήλωνε, ότι το δίκτυο είναι φυσικό μονοπώλιο
και ως εκ τούτου πρέπει να ανήκει στο κράτος.
Σε κάθε περίπτωση το Σ.Κ. στη ΔΕΗ, πρέπει από τώρα να σχεδιάσει και να αντιδράσει
στην απειλή αυτή. Καλούμε τη ΓΕΝΟΠ να πάρει
πρωτοβουλίες δράσης, αρχής γενομένης με την
σύγκληση διοικητικού συμβουλίου πριν είναι
αργά.
Υ.Γ. Τα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στη ΔΕΗ δεν προκαλούν μόνο έκπληξη,
αλλά εγείρουν και ζήτημα ηθικής τάξης.
Πιο συγκεκριμένα μία διοίκηση που έχει
παραιτηθεί, δεν μπορεί να συνεχίζει τη
διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων.
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση του
Υπουργού.
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ ο Γιώργος Στάσσης

Ο

κ. Γιώργος Στάσσης, μηχανικός, στέλεχος του πολυεθνικού ενεργειακού ομίλου ENEL είναι ο
νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ σύμφωνα με τις πληροφορίες
του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η πρόταση για τον κ. Στάσση θα
υποβληθεί επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.
(«Υπερταμείο») στη γενική συνέλευση
των μετόχων της ΔΕΗ που πρόκειται να
συνεδριάσει σύντομα.
Συνεργάτες του υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη ανέφεραν στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ο Γιώργος Στάσσης είναι μάνατζερ από
το χώρο της ενέργειας, έχει κάνει καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική
εταιρεία, έχει εμπειρία σε αναδιάρθρωση ενεργειακών επιχειρήσεων,
είναι νέος σε ηλικία και είναι ένας Έλληνας, που επιστρέφει από το εξωτερικό για να βοηθήσει στην προσπάθεια της κυβέρνησης».
Ο νέος μάνατζερ της ΔΕΗ καλείται να αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ζημιογόνα αποτελέσματα, το
υψηλό κόστος από πεπαλαιωμένες μονάδες παραγωγής, την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την επίσπευση των επενδύσεων
σε ανανεώσιμες πηγές, κ.α.
Το βιογραφικό του:
O Γεώργιος Ι. Στάσσης από το 2016 έως και σήμερα κατείχε τη θέση
του Διευθύνοντος Συμβούλου στη Εnel Romania SrL, τη μεγαλύτερη εταιρία ενέργειας στη Ρουμανία.
Ο κ. Στάσσης εργάστηκε στον ιταλικό όμιλο ενέργειας ENEL SpA, όπου

από το 2007 διετέλεσε επικεφαλής της Εnel Green Power για την
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Τουρκία και Αίγυπτο.
Διαθέτει περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας
στη αγορά της ενέργειας και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις σε οργανισμούς και φορείς του
κλάδου.
Από το 2001 έως και το 2006 εργάστηκε στην
Tellas Telecommunications S.A., ως μέλος της
Διοικητικής Ομάδας και ως Executive Director of
Strategic Projects and Procurement.
Σήμερα κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου του
Δ.Σ. του Συλλόγου Ξένων Επενδυτών (Foreign Investments
Council) στη Ρουμανία, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Συνομοσπονδίας για την Ανάπτυξη της Ρουμανίας (Coalition for
Romania’s Development), ενώ παράλληλα συμμετέχει στο Δ.Σ. του ACUE
(Association of Utilities ), στο Board of Trustees του Αspen Institute
Romania και στο Δ.Σ. του Κέντρου Ενέργειας Ρουμανίας (CRE).
Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας
του G20Y.
O κ. Στάσσης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο
Kingston στη Μεγάλη Βρετανία και είναι κάτοχος MBA στο Construction
Management. Έχει συμμετάσχει σε executive προγράμματα με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη στο ELIS Management Academy, καθώς και
Executive Leadership στο Harvard University.
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Γεράσιμος Θωμάς: Ο νέος υφυπουργός ΠΕΝ, αρμόδιος
για θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Σ

πούδασε οικονομικά αρχικά στην ΑΣΟΕΕ,
ενώ συνέχισε στο εξωτερικό, με μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις και τη
διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει γενικός διευθυντής οικονομικών της Κομισιόν
και επικεφαλής του γραφείου του υπουργικού
συμβουλίου Joaquin Almunia. Έχει διατελέσει
σε θέσεις δίπλα και στον Ρομάνο Πρόντι.
Ακόμη, έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών
Υποθέσεων, μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και του Ταμείου, καθώς και εκ-
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πρόσωπος τύπου του Πέδρο Σόλμπες.
Όλοι μιλούν για μία καλή μεταγραφή από
Βρυξέλλες, αφού ο κ. Θωμάς από το 2014
διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Ενέργειας.
Η επιλογή του έγινε με στόχο να ξεμπλοκάρει η αγορά ενέργειας την ώρα που σε εκκρεμότητα βρίσκεται η υπόθεση της πώλησης
των δύο λιγνιτικών μονάδων σε Φλώρινα
και Μεγαλόπολη. Την ίδια στιγμή, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στα προβλήματα της

ΔΕΗ, που όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως
η νέα κυβέρνηση έχει σκοπό να αντιμετωπίσει
δραστικά.

Α

« Κ Α Ί Ν Ε » ΤΑ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ί Α

πό το κακό στο χειρότερο δείχνουν τα στοιχεία ότι πάει η πορεία της ΔΕΗ μετά και
τη ραγδαία επιδείνωση που παρουσίασαν
τα οικονομικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου του
2019.

Με αρνητικά λειτουργικά και μεγάλη διεύρυνση των ζημιών, η εξέλιξη αυτή ήρθε να επιβαρύνει τις ήδη δυσοίωνες προβλέψεις, παρά το
γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητος, διαμορφωμένος σε 1.1379
δις ευρώ από 1.1347 δις το 2018.
Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές δαπάνες επιδεινώθηκαν κατά 21,6%, γεγονός που οφείλεται
στην άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος και
των δικαιωμάτων ρύπων. Τα αρνητικά EBITDA του
πρώτου τριμήνου έφτασαν τα 51,3 εκατ. ευρώ,
με τις ζημιές να σκαρφαλώνουν στα 233,5 εκατ.
ευρώ, ενώ η παραγωγή μειώθηκε κατά 6,6%. Ο

Σ

λόγος της μείωσης παραγωγής σχετίζεται με τη
μείωση της υδροηλεκτρικής παραγωγής και με
την εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες, η οποία
ήταν πολύ χαμηλή. Για την κάλυψη αυτών των
ελλείψεων, η ΔΕΗ αναγκάστηκε και προχώρησε σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 5.257 GWh,
αυξημένες μάλιστα κατά 4%.
Την ανιούσα πήρε και το κόστος για αγορά
δικαιωμάτων εκπομπών CO2, των δικαιωμάτων
ρύπων δηλαδή, λόγω της ραγδαίας ανόδου τις
τιμής τους αλλά και της επιβάρυνσης από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο
τρίμηνο του 2019 οι σχετικές ποσότητες υπερέβησαν το άθροισμα της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 418 GWh.
Τα νούμερα που παρουσίασαν μείωση το πρώτο τρίμηνο του 2019 σχετίζονται με το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας καθώς και

ΔΕΗ

οκ και Δέος προκαλούν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ, που δημοσιεύθηκαν την
περασμένη Παρασκευή.
Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν ζημιές το
πρώτο τρίμηνο του 2019, 205 εκατομμύρια ευρώ
ενώ το πιο ανησυχητικό που προκαλεί πονοκέφαλο, είναι η αρνητική λειτουργική κερδοφορία(EBITDA) που δείχνει 51,3 εκατ.ευρώ χωρίς να
προσμετρηθούν οι λιγνιτικές Μελίτη και Μεγαλόπολη που συνολικά φτάνουν τα 66,4 εκατομμύρια ευρώ.
Δυστυχώς, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται
σε συνέχεια του ολισθηρού κατήφορου του περασμένου έτους, παρουσιάζοντας ζημιές 904
εκατομμύρια ευρώ!!
Γιατί άραγε, έφτασε σε αυτό το τέλμα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας και ποιες είναι οι
ευθύνες των διοικούντων αλλά και οι πολιτικές
που ακολουθήθηκαν διαχρονικά σε βάρος της
επιχείρησης;
Δηλώνουμε απερίφραστα ότι οι ευθύνες είναι
συνολικές και εφαρμόστηκαν για να στραγγαλίσουν την επιχείρηση και να επιτευχθεί ο στόχος
της απελευθέρωσης της Η/Ε και να αισχροκερδήσουν οι ιδιώτες παραγωγοί Φυσικού Αερίου
και Α.Π.Ε. με χορηγό τη ΔΕΗ. Θυμίζουμε χαρακτηριστικά:

ΣΤΟ

τη δαπάνη μισθοδοσίας και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών. Αυξημένη παρουσιάζεται η
δαπάνη για το φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων
ποσοτήτων αλλά και λόγω αύξησης της τιμής
κατά 32,5% καθώς και η δαπάνη για αγορές
ενέργειας.
Στα παραπάνω στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την παροχή ΥΚΩ (Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας) που αγγίζουν τα 21,9% για την
περίοδο 2012-2016, τα οποία μπήκαν στα ταμεία
τον Μάη του 2019 καθώς και η επιστροφή των
99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του ειδικού
λογαριασμού.
Αξίζει τέλος να σημειώσουμε πως τέλος του
Μάρτη του 2019, το συνολικό χρέος παρουσιάστηκε μειωμένο κατά 91,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι
συνολικές επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση,
φτάνοντας από 182,8 εκατ. τα 203,8 εκατ. ευρώ.

ΚΟΚΚΙΝΟ

• Αποδεικτικά διαθεσιμότητος Ισχύος, Μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους και
μηχανισμός ευελιξίας που κόστισαν στη ΔΕΗ
περίπου 1,5 δισ.€ από την εφαρμογή τους μέχρι το 2018.
• Το τέλος του προμηθευτή πλήρωσε πάνω από
500 εκατ.€ από το 2016 μέχρι το 2018, υπέρ
των ΑΠΕ.
• Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας η πολιτεία της έχει
κλέψει πάνω από 650 εκατ.€, ενώ βρίσκεται
ακόμη στις υποσχέσεις για την εξόφληση του
έτους 2011 που, όμως, απαιτείται νομοθετική
ρύθμιση για να δοθούν τα 150-200 εκατομμύρια.
• ΝΟΜΕ, δημοπρασίες φτηνής υδροηλεκτρικής
και λιγνιτικής παραγωγής που αποτελεί μνημονιακή δέσμευση, προκειμένου να ανοίξει η
αγορά Η/Ε ενώ η ΔΕΗ αποπληρώνεται κάτω
του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα οι
απώλειες για την επιχείρηση το 2018 ήταν
215 εκατ. € που αντιστοιχεί στο 77% της παραγωγής του περασμένου έτους, ενώ σήμερα
οι δημοπρασίες αυτές υπερβαίνουν το σύνολο
της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής
της ΔΕΗ, ώστε αναγκάζεται να αγοράζει στην
χοντρική με μεγαλύτερες τιμές 70-75 € η MW
προκειμένου να καλύψει τους δικούς της πελάτες!!!

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι αυτά δεν
γίνονται πουθενά στον κόσμο και δεν μιλάει καμιά πολιτική δύναμη γι’αυτό.
Σε όλα αυτά αν προστεθούν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος των καταναλωτών 2,7 δισ.,
οι πωλήσεις Η.Ε. κάτω του κόστους στις βιομηχανίες, αρκεί να αναφέρουμε ότι το Αλουμίνιον
της Ελλάδος και η ΛΑΡΚΟ χρωστούν πάνω από
480 εκατομμύρια!!!€. Τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πόσο να αντέξει αυτή η επιχείρηση με
όλα αυτά τα απανωτά χτυπήματα;
Στον αντίποδα η Διοίκηση της ΔΕΗ ολιγώρησε για τις εισπράξεις των λογαριασμών, άφησε
πολύ κενό και πέρασε το μήνυμα ότι δεν κόβει
το ρεύμα και αυτό είχε ως συνέπεια να πολλαπλασιαστούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, ενώ
για την εύρυθμη λειτουργία της δεν δημιούργησε
οικονομίες κλίμακας, αφού δεν έκανε ένα νέο
σύγχρονο οργανωτικό σχήμα με συμπτύξεις των
υπηρεσιών, ανακατανομή του προσωπικού και
μειώσεις των στελεχών.
Απαιτείται εδώ και τώρα συστράτευση προκειμένου να σωθεί η ΔΕΗ και να προστατευτεί από
τα πιράνχας που θέλουν να τη βάλουν στο χέρι
μπιρ παρά.
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Οι ακροβασίες της ΔΕΗ

Τ

ην προηγούμενη κυβέρνηση και τη διοίκηση του Μανώλη Παναγιωτάκη δείχνουν ως
υπεύθυνους για τη σημερινή οικονομική
κατάσταση της ΔΕΗ, ΜΜΕ και σημερινή κυβέρνηση.
Εάν κάποιος εξετάσει τους ισολογισμούς της
εταιρείας, θα διαπιστώσει ότι το 2018 η ΔΕΗ
έκλεισε με ζημιές 542 εκατ. ευρώ, έναντι 127,6
εκατ. ευρώ κέρδη το 2017, με πραγματικό ύψος
ζημιών εάν συμπεριληφθούν και οι μονάδες
Μελίτης και Μεγαλόπολης που βρίσκονται σε
διαδικασία πώλησης, τα 903,7 εκατ. ευρώ.
Πέραν τούτου, η όλο και μεγαλύτερη απροθυμία των καταναλωτών στην πληρωμή των
λογαριασμών και ο βαρύτατος δανεισμός, σε
συνάρτηση με την κακή διαχείριση, δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό, φέροντας σε σημείο
την επιχείρηση να ακροβατεί μεταξύ φθοράς και
αφθαρσίας.
Μάλιστα, ο Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
Standard and Poors δίνει στην επιχείρηση 12
μήνες ζωής, εάν δεν αλλάξει δραστικά η λειτουργία της. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα πρέπει
να επισπευτεί η πώληση χαρτοφυλακίων μονάδων με υπολογίσιμες εισροές κεφαλαίων, είτε
πώληση των λιγνιτικών μονάδων, είτε αύξηση

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Εκδότης

Kεραντζή Ιωάννα
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αdv.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811
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τιμολογίων, είτε εθελούσια έξοδο προσωπικού.
Τι ήταν το Σχέδιο Πυξίδα
Ήταν ένα σχέδιο σωτηρίας του Προέδρου και
διευθύνοντα Συμβούλου, Μ. Παναγιωτάκη, το
οποίο... δεν παρουσιάστηκε ποτέ, διότι όπως
ισχυρίστηκαν οι υπεύθυνοι δεν είχε ποτέ μεταφραστεί!
Από πληροφορίες το σχέδιο προέβλεπε μείωση προσωπικού κατά 6000 άτομα στην 5ετία,
δηλαδή κοντά στο 50% των εργαζομένων, καθώς και αναπροσαρμογή τιμολογίων.
Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που ο κύκλος
εργασιών της εταιρείας μειώθηκε κατά 201,8
εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,1% σε σύγκριση με
το 2017.
Πάνω σε αυτά τα οικονομικά στοιχεία ο ορκωτός λογιστής επεσήμανε στην έκθεση των

Ζ

οικονομικών αποτελεσμάτων τον κίνδυνο χρεοκοπίας.
Σήμερα, η λειτουργική κερδοφορία έχει συρρικνωθεί κατά 45% σε σύγκριση με το 2017,
γεγονός που καθιστά το σχέδιο εκτός συνθηκών, αφού ακόμη και η τιμή των CO2 έχουν
διαφοροποιηθεί ριζικά.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η
μεγάλη ευκαιρία για τη ΔΕΗ χάθηκε το 2015,
όταν εγκαταλείφτηκε το σχέδιο της Μικρής ΔΕΗ.
Η κυβέρνηση τότε εισηγήθηκε στους θεσμούς
αντί αυτού την πώληση λιγνιτικών μονάδων
αλλά και τη διάθεση μέσω δημοπρασιών σε
τρίτους λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος
σε χαμηλές τιμές.
Τι θα γίνει με τη Μελίτη
και τη Μεγαλόπολη
Διστακτικοί εμφανίζονται οι έξι υποψήφιοι
αγοραστές των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε
Μελίτη και Μεγαλόπολη, οι οποίοι αναμένουν
τις εξελίξεις τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και
τις εξελίξεις σχετικά με τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.
Πάντως, σε περίπτωση μεγαλύτερης οικονομικής πίεσης, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά,
ακόμη και για αποκρατικοποίηση της επιχείρησης.

Νέες οικονομικές ζημιές

ημιές ύψους 250 εκατ. ευρώ κατέγραψε τους
πρώτους μήνες του 2019 η ΔΕΗ, γεγονός που
έδωσε το έναυσμα στον ΑΔΜΗΕ να σκληρύνει
τη στάση του έναντι της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ζητά
την υπερήμερη είσπραξη των Χρεώσεων χρήσης
Συστήματος της περιόδου 2011-2018, δηλαδή
τους τόκους που αγγίζουν τα 31.8 εκατ. ευρώ.
Οι τόκοι αυτοί είναι υπερημερίες για εκπρόθεσμες πληρωμές διάφορων λογαριασμών της
αγοράς ενέργειας, ενώ από τις αρχές του Απρίλη
ο ΑΔΜΗΕ σταμάτησε να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών
Αερίων Ρύπων, του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συστημάτων Συμβατικών
Σταθμών και του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη.
Τα 109 εκατ. ευρώ αφορούν λογαριασμούς
της αγοράς που δεν διαχειρίζεται πια ο ΑΔΜΗΕ,

πέραν των 14 εκατ. ευρώ, ποσά που δεν συμπεριλαμβάνει ως απαίτηση, καθώς δεν επιτρέπεται
η πρόβλεψη εσόδων.
Η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική της κατάστασης
της ΔΕΗ που πρέπει πάση θυσία να διασωθεί από
την καταστροφή που βρίσκεται πολύ κοντά της,
βάση των οικονομικών στοιχείων των τελευταίων
ετών.
«Εάν κλείσει η ΔΕΗ θα παρασύρει σε ξαφνικό
θάνατο την ελληνική οικονομία» επεσήμανε σε
πρόσφατες δηλώσεις του ο Κ. Σκρέκας. «θα τη
νοικοκυρέψουμε, θα πρέπει να βρεθούν κεφάλαια να μπουν μέσα για να μπορέσει να δασωθεί
και να προχωρήσει στην επόμενη μέρα».
Η διάσωση της ΔΕΗ αναμφίβολα είναι ένα από
τα μεγάλα στοιχήματα της νέας κυβέρνησης. Μένει να δούμε εάν θα τα καταφέρει.

ΔΕΗ-Η ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ

Ε

ίναι για σχεδόν 70 χρόνια ένας από τους
στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας.
Έγινε βορά στα χέρια κάθε κυβέρνησης,
αλλά όχι μόνο. Τώρα οι ξένοι γλύφουν τα
χέρια τους για να προχωρήσει ο κατακερματισμός, η πώληση και κατ’ επέκταση η συρρίκνωση της. Είναι η ΔΕΗ και είναι κομμάτι της
ιστορίας όλων εμάς.
Τα οικονομικά στοιχεία για το 2018 έδειξαν
ζημιές μαζί με με τις πουλημένες λιγνιτικές
μονάδες κοντά στο 1 δις. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί φτάνουν κοντά στα 3 δις ευρώ.
Ο ορκωτός λογιστής της εταιρείας εντόπισε έλλειμμα 708 εκατ. ευρώ, ενώ η Ernst &
Young κάνει λόγο για ουσιώδη αβεβαιότητα
ως προς τη συνέχεια των δραστηριοτήτων
του ομίλου. Υψηλές ζημιές, μειωμένα έσοδα
φαίνεται πως θα συνεχιστούν και για τους
επόμενους 12 μήνες, αφού και oι πωλήσεις
του ομίλου έπεσαν το 2017 στα 4,7 δις ευρώ.
Η κρίση της ΔΕΗ δεν ξεκίνησε τα τελευταία
χρόνια. Κομβικό χρονικό σημείο το 1997.
Όταν η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αναδιάρθρωση της ΔΕΚΟ,
φέρνει τα χαρακτηριστικά της ιδιωτικής και
εξωστρεφούς επιχείρησης, με την Ε.Ε. να
νουθετεί το άνοιγμα του ανταγωνισμού, τη
δραστηριοποίηση δηλαδή των ιδιωτών στην

παραγωγή και προμήθεια
ρεύματος. Το 2009-2010
κατασκευάζονται
οι
πρώτες ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ρεύματος φυσικού αερίου,
ύψους 1,5 δις ευρώ από
την Ήρων, την Elpedison
και τη Μυτιληναίος.
Όμως η αγορά δεν μπορεί να αντέξει, δεδομένου ότι η ΔΕΗ διατηρεί το
μονοπώλιο στις χαμηλότερου κόστους πρώτες
ύλες παραγωγής ρεύματος, τον λιγνίτη και το
νερό. Έπειτα, ακολουθεί το σενάριο δημιουργίας δύο μικρών ΔΕΗ, που θα διατίθενται προς
πώληση.
Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί
με τους δανειστές στο μέτρο των ΝΟΜΕ, στη
δημοπράτηση δηλαδή της λιγνιτικής ισχύος
της ΔΕΗ με τιμές εκκίνησης στα επίπεδα των
37 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ θέτονται και
στόχοι μείωσης του μεριδίου, όπως για το τέλος του 2019 το 49%. Οι στόχοι δεν πιάνονταν
με αποτέλεσμα η επιβάρυνση από τα ΝΟΜΕ το
2018 να εκτιναχτεί στα 223,8 εκατ. ευρώ από
151,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συμφωνεί στην πώληση δύο λιγνιτικών
σταθμών.

Τα μερίδια της ΔΕΗ δεν μειώνονται, καθώς
το 2017 αποφασίζεται η χορήγηση εκπτώσεων συνέπειας στους πελάτες της, έχοντας χαλαρώσει και τα μέτρα αποκοπής της παροχής
ρεύματος στους οφειλέτες, με αποτέλεσμα οι
πελάτες να μη μετακινούνται προς άλλους παρόχους. Έτσι για να καλύπτει τις ενεργειακές
ανάγκες των πελατών της, φτάνει στο σημείο
να δαπανά 2,3 δις ευρώ για αγορές ρεύματος
από το σύστημα της χονδρεμπορικής.
Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ δεν σταματά να
λέει ότι βρήκε καμένη γη στη ΔΕΗ, αν και
σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα
ρευστότητας. Μένει να δούμε τη συνέχεια της
καταστροφής, αφού όλα είναι μιλημένα-συμφωνημένα με τους εταίρους δανειστές για την
ολική κατάρρευση του γίγαντα ΔΕΗ.

Υ π ε γ ρ ά φ η τ ο δ ά ν ε ι ο μεταξύ ΔΕΗ και της Τράπεζας
Εμπορίου και Επενδύσεων του Εύξεινου Πόντου

Δ

ανειακή σύμβαση ύψους 160 εκατ. ευρώ
υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΗ και της Τράπεζας Εμπορίου και Επενδύσεων του Εύξεινου Πόντου. Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΕΗ,
Μανώλης Παναγιωτάκης έκανε λόγο για ένα
πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους
792 εκατ. ευρώ.
Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ύψους
160 εκατ. ευρώ με την τράπεζα Εμπορίου και
Επενδύσεων του Ευξείνου Πόντου για τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
είναι μία πρώτη απάντηση κατά τον κ. Παναγιω-

τάκη στην καταστροφολογία εναντίον της ΔΕΗ.
Το δάνειο αυτό φαίνεται να διευκολύνει τον
εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, που είναι ο πολυτιμότερος κρίκος στην αλυσίδα του
ηλεκτρισμού και το πιο πολύτιμο περιουσιακό
στοιχείο της ΔΕΗ, όπως επεσήμανε ο απερχόμενος πρόεδρος, ενώ υπογράμμισε ότι αποτελεί
πάγια επιδίωξη της ΔΕΗ να αναζητά νέες γραμμές χρηματοδότησης. Η σύμβαση αυτή με την εν
λόγω Τράπεζα εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της
στρατηγικής.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Dmitry
Pankin, η Παρευξείνια Τράπεζα έχει αποφασίσει

να δώσει έμφαση στον τομέα της ενέργειας και
της ανάπτυξης, γι’ αυτό και προχώρησε στη συνεργασία με τη ΔΕΗ.
Το δάνειο των 160 εκατ. ευρώ θα έχει 5ετή
διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 2,6% το χρόνο,
έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις για
την ανάπτυξη υποδομών του δικτύου διανομής
μέσης και χαμηλής τάσης.
Το δάνειο που χορηγείται με την εγγύηση του
Ελληνικού Δημοσίου θα έχει αποπληρωμή του
κεφαλαίου εφάπαξ στη λήξη του δανείου, ενώ
η πληρωμή των τόκων θα γίνεται ανά εξάμηνο.
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Ω

890.000 πελάτες χρωστούν στη ΔΕΗ

ς στόχο οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ έχουν, να
εντοπίσουν τους πελάτες και να τους
υποχρεώσουν να πληρώσουν τις οφειλές
τους, αφού τα χρέη έχουν φτάσει αισίως τα
1050 δις ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα εκδοθούν και θα αποσταλούν 890.000
εξώδικα, όσοι και οι οφειλέτες.
Η ΔΕΗ έχει κατανείμει τους οφειλέτες σε
τέσσερις κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν
πάψει να ηλεκτροδοτούνται, σε αυτούς που
άλλαξαν πάροχο, αφήνοντας χρέη στη ΔΕΗ, σε
επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη δραστηριότητά
τους έχοντας αλλάξει ΑΦΜ και σε αυτούς που
μεταπίπτουν στην Καθολική Υπηρεσία, δηλαδή χρωστούν στη ΔΕΗ, έχουν εξαντληθεί όλα
τα περιθώρια, δεν είναι πια πελάτες της ΔΕΗ,
ενώ παράλληλα δεν μπορούν να προσφύγουν
σε άλλον πάροχο, οπότε έχουν προσφύγει στην
Καθολική Υπηρεσία. Σε αυτή την κατηγορία, σήμερα υπάγονται 200.000 καταναλωτές.
Για τη διευθέτηση των χρεών η ΔΕΗ έχει
αποφασίσει τη πρόσληψη 40 εργολαβικών
εργαζομένων οικονομικής κατεύθυνσης, έτσι
ώστε να ετοιμάσουν φακέλους διεκδικήσεων
και να τους αναθέσουν σε δικηγορικά γραφεία. Βασικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας
θα είναι να πολλαπλασιαστεί η εισπραξιμότητα,
να ξεκαθαριστεί το πελατολόγιο της ΔΕΗ, να
υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα ως προς το τί-

μημα στη διαδικασία της τιτλοποίησης, εάν και
εφόσον αυτή προχωρήσει.
Στις 19 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η υποβολή
προσφορών στο νέο διεθνή διαγωνισμό που
προκήρυξε η ΔΕΗ, για την πρόσληψη του εξωτερικού συμβούλου, γα τη διαχείριση πελατών
με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το παρών στη διαδικασία έδωσε μόνο η κοινοπραξία εταιρειών
με επικεφαλής την Qualco. Η εν λόγω εταιρεία
είχε κερδίσει και τον πρώτο αντίστοιχο διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί το Νοέμβριου του
2017.
Ο προϋπολογισμός του νέου διαγωνισμού
αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ, για την είσπραξη 170
εκατ. ευρώ.
Στα μέσα Ιουνίου υπογράφηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση για την επέκταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Καρδιά
ΙΙΙ και ΙV. Εδώ η ΥΑ καλύπτει την επέκταση
της λειτουργίας των δύο μονάδων στις 32.000
ώρες, έναντι των 17.500 ωρών τις οποίες η
Κομισιόν θεωρεί πως δικαιούνται με την ένταξή
τους στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης
διάρκειας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί βιομηχανικών ρύπων.
Αν και η καινούρια κυβέρνηση της ΝΔ μιλά
για καμένη γη στη ΔΕΗ, ο Μανώλης Παναγιωτάκης δήλωσε προ ημερών ότι δεν αποτελεί για

τη ΔΕΗ άμεσο πρόβλημα η ρευστότητα, δεδομένου ότι και οι τράπεζες είναι ενήμερες. Πάνω
στο ίδιο πνεύμα είχε τοποθετηθεί και ο πρώην
υπουργός Σταθάκης, ο οποίος είχε υπογραμμίζει ότι η ΔΕΗ είχε τρεις χρονιές κερδοφορία και
διανύσει μία χρονιά με πίεση, χωρίς αυτό να
σημαίνει οπωσδήποτε κατάρρευση.
Την ίδια στιγμή αναμένονται εξελίξεις και για
τις ΥΚΩ, αφού μόνο η ΔΕΗ διεκδικεί 680 εκατ.
ευρώ, δεδομένου ότι η ΡΑΕ αναγνωρίζει ότι
πράγματι πρέπει να παραδοθεί ένα ποσό στη
ΔΕΗ.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το δάνειο που σύναψε η ΔΕΗ με την Τράπεζα
Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου
δεν δείχνει αναξιοπιστία απέναντι στην επιχείρηση. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τράπεζας
D. Pankin, κάνοντας λόγο για τη δανειακή συμφωνία, αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική του
ιδρύματος που υποστηρίζει τις υποδομές στην
ενέργεια.
Η δήλωση αυτή, έρχεται να υπογραμμίσει
την αρχή των ερευνών και εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων στα δύο οικόπεδα νότια και
νοτιοδυτικά της Κρήτης με την Exxon Mobil και
τα ΕΛΠΕ. Μία έρευνα που θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα
είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Στο κυνήγι των ρευματοκλοπών

Σ

υνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών σε μετρητές
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ,
σε συνεργασία πια με την αστυνομία.
Πρόσφατα η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής εξάρθρωσε σπείρα που εμπλέκεται σε
ρευματοκλοπές σε περιοχές της Αττικής.
Μία διαδικασία που κράτησε τουλάχιστον
τρία χρόνια «κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση».
Οι αρχές συνεργάζονται στενά στη συνέχεια των ερευνών, έτσι ώστε να εντοπιστούν
όλες οι παράνομες παρεμβάσεις της συλληφθείσας οργάνωσης.
Ο συνολικός αριθμός των παρεμβάσεων σε μετρητές που έχουν μέχρι στιγμής
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ανακαλύψει τα ειδικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ
ξεπερνά τις 300 παροχές, ενώ η αξία της κλαπείσας ενέργειας υπολογίζεται ότι θα υπερβεί
κατά πολύ το 1,5 εκατ. ευρώ.
Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο η κλοπή του
ρεύματος και η «χασούρα» της ΔΕΗ. Οι παράνομες επεμβάσεις στους μετρητές εγκυμονούν
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των
πολιτών, ενώ συνιστούν αδικήματα που διώκοντα ποινικά με πολύ αυστηρές κυρώσεις.
Στο κυνήγι των μπαταχτσήδων η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας έχει διαθέσει όλους τους πόρους, ενώ παράλληλα και ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει
τους ελέγχους σε όλη την Ελλάδα για την πάταξη του φαινομένου.

Θ

ΝΟΜΕ, Η ΤΕΡΆΣΤΙΑ ΖΗΜΙΆ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

α πουλήσει ποσότητες φυσικού αερίου
και ΑΠΕ η ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψει
τις ποσότητες που έχουν συμφωνηθεί να
διατεθούν προς πώληση μέσω του μέτρου δημοπράτησης ΝΟΜΕ.
Τη μεγάλη αυτή ζημιά που σημειώνεται στη
ΔΕΗ, παρουσίασε με επίσημα στοιχεία ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Ο κ.
Παναγιωτάκης υπογράμμισε πως η ΔΕΗ είναι
υποχρεωμένη μέσω των ΝΟΜΕ να παραδίδει
σε τρίτους ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία δεν προέρχεται μόνο από λιγνίτες και νερά
αλλά και από άλλα καύσιμα όπως φυσικό αέριο
και ΑΠΕ. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που οι
ποσότητες αυτές έχουν εκτοξευτεί, αν σκεφτεί
κανείς ότι οι ποσότητες που παραδόθηκαν το

Κ

2018 αντιστοιχούσαν στο 77% του συνόλου της
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της
ΔΕΗ.
Το μεγάλο αυτό ζήτημα έχει και ένα δεύτερο
σοβαρό σκέλος, το οποίο έχει να κάνει με το ότι
εταιρείες αγοράζουν τις ποσότητες φθηνά και τις
πωλούν στην συνέχεια εκτός συνόρων.
Όπως ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του
ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ, η
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις
57.122 GWh μέσα στο 2017, τη στιγμή που η
συνολική ζήτηση στην οποία περιλαμβάνεται και
η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση
αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2%.

Στα 52,12 ευρώ/MWh
η κατώτατη τιμή των ΝΟΜΕ

αθορίστηκε η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών ΝΟΜΕ στα 58,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, η τιμή αυτή αφορά τα μεταβλητά
κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ,
ενώ καθορίζεται παράλληλα και η αναλογία του
μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι εξετάστηκε η αναλογία
αυτή, δεδομένου ότι τα προς πώληση προθεσμιακά προϊόντα είναι προϊόντα βάσης, τα οποία
καλύπτουν σταθερό συνεχές φορτίο, λαμβάνονται
υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ του
προηγούμενου έτους, που αφορούν στην ωριαία
υδροηλεκτρική και λιγνιτική παραγωγή βάσης και
υπολογίζεται εξ αυτών η μέση ελάχιστη ημερήσια
τιμή της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ωριαίας
παραγωγής, μη λαμβανομένων υπόψη των ημερών με μηδενικές τιμές των εν λόγω μεγεθών,
προκειμένου να προσδιοριστεί η αναλογία του
μίγματος.
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ, κατά το προηγούμενο έτος του

Πέραν όλων των παραπάνω στοιχείων, τα
νούμερα έδειξαν ότι το μέτρο των ΝΟΜΕ δεν συνέδραμε ουσιαστικά στο άνοιγμα της αγοράς, δεδομένου ότι το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά
προμήθειας μειώθηκε το 2018 κατά 81,9% από
86,7% το 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε
80,3% τον Δεκέμβρη του 2018 από 85,4% το
2017. Μόνο η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 46,2%. Η ΔΕΗ έχασε πωλήσεις κατά
6,6% πέρυσι σε σχέση με το 2017 από την απώλεια μεριδίου και από τη μείωση της ζήτησης,
ενώ η παραγωγή της μειώθηκε κατά 2,8%, με
την παραγωγή από Φ.Α. να σημειώνει μείωση
κατά 16,9% και από λιγνίτη κατά 7%.

Κερδισμένη η ΔΕΗ
από τη συμφωνία
με την ΕΝΙ
για το φυσικό αέριο
30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα
κερδίσει η ΔΕΗ από την τιμή που επετεύχθη για την προμήθεια του φυσικού
αερίου, που θα προκύψει μετά τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με μειοδότη την εταιρεία ENI.

έτους εφαρμογής της κατώτατης τιμής δημοπρασιών. Η ποσότητα αυτή διαιρούμενη με το σύνολο
της ετήσιας λιγνιτικής παραγωγής, αποδίδει την
ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά
παραγόμενη MWh.
Για το έτος 2018, η συνολική υδροηλεκτρική
παραγωγή ανήλθε σε 5.051.449 MWh και ως
εκ τούτου, το μοναδιαίο μεταβλητό κόστος των
υδροηλεκτρικών σταθμών ανήλθε σε δύο ευρώ
και δεκαεννέα λεπτά ανά MWh (2,19 ευρώ/MWh).
Η τελική τιμή προκύπτει από την εφαρμογή των
ανωτέρω μεταβλητών στοιχείων κόστους λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ,
λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Με τη συμφωνία αυτή, η ΔΕΗ συμβολαιοποιεί ποσότητα 130.000 κυβικών
μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 880.000
θερμικές MWh. Οι ποσότητες αυτές θα
αποθηκευτούν στις εγκαταστάσεις της
Ρεβυθούσας για να καταναλωθούν εντός
του Αυγούστου του 2019.
Το όφελος για τη ΔΕΗ από τη συμφωνημένη τιμή ξεπερνά τα 11 εκατ. ευρώ
σε σχέση με το μεσοσταθμικό χαρτοφυλάκιο συμβάσεων, ενώ το συνολικό
όφελος και από τις δύο διαδικασίες
προμήθειας ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ.
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Α

«Πράσινη» αγορά ενέργειας

γορά ενέργειας πιο «πράσινη» και πιο
ανταγωνιστική, στην υπηρεσία των αναγκών των καταναλωτών, έθεσε ως νέο
στόχο το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Το νέο
κανονιστικό πλαίσιο εμπερικλείει τρεις κανονισμούς και μία οδηγία που αναφέρονται στον
ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ακόμη, το Συμβούλιο υπουργών θέσπισε μηχανισμό δυναμικότητας για τη διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος, την
ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των ΡΑΕ.
Η καινούρια κοινοτική οδηγία έχει συσταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει περισσότερα
δικαιώματα στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα να υπάρχει πλαίσιο προστασίας για τους
ευάλωτους πελάτες. Ακόμη, θα καθορίζονται οι
αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στην αγορά,
με τους προμηθευτές να καθορίζουν τις δικές
τους τιμές και έτσι να περιορίζονται τυχόν στρεβλώσεις. Εάν κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, θα
τονώσει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει σε
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών θα έχουν

Η
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και τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε η τιμολόγηση στη
λιανική να γίνεται βάση πραγματικών συνθηκών.
Η έγκριση του τρίτου κανονισμού αφορά τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας των ΡΑΕ, ο
οποίος συμβάλλει σημαντικά στη διευκόλυνση
της συνεργασίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Με το νέο κανονισμό αναβαθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο του οργανισμού.
Από εδώ και στο εξής την κανονιστική εποπτεία
αναλαμβάνουν από κοινού οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ο ACER, που θα ελέγχουν εάν
στην περίπτωση συμφωνίας παραβιάζονται όροι
και κανόνες, ενώ θα έχουν και την αποκλειστική
αρμοδιότητα εκτέλεσης όλων των αποφάσεων.
Στη νέα εποχή της πράσινης ενέργειας, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και να συμμετέχουν σε συστήματα ανταπόκρισης στη ζήτηση
ή σε ενεργειακές κοινότητες πολιτών, καθώς
και να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία σύγκρισης
τιμών, έξυπνους μετρητές και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ενέργειας καθώς και να
αλλάζουν πάροχο μέσα σε 24 ώρες.
Μία ακόμη πολύ σημαντική παράμετρος του

νέου κανονιστικού πλαισίου είναι ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίσουν μηχανισμούς
που να διασφαλίζουν την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης. Επίσης, το όριο εκπομπών θα ανέρχεται σε
550 gr CO2 ανά KWh ηλεκτρικής ενέργειας από
ορυκτά καύσιμα, ενώ οι νέοι σταθμοί παραγωγής
με υψηλότερα όρια εκπομπών δεν θα μπορούν
να συμμετέχουν σε μηχανισμούς δυναμικότητας.
Η πρόβλεψη για την ασφάλεια εφοδιασμού θα
έχει ως στόχο την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και διαχείρισης καταστάσεων κρίσης
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη -μέλη θα μπορούν να αλληλοβοηθιούνται σε
περίπτωση ενεργειακής κρίσης.
Τέλος, το Συμβούλιο Υπουργών θέσπισε την
ανάγκη ανάπτυξης μίας κοινής μεθοδολογίας,
που θα προσδιορίζει και θα αντιμετωπίζει επικείμενους κινδύνους. Έτσι, κάθε κράτος-μέλος
θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας για
την αντιμετώπιση κινδύνων που θα προβλέπει
εθνικά και περιφερειακά μέτρα, ενώ θα απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ κρατών και
εμπλεκομένων φορέων.

ΑΠΕ: αλήθειες και ψέματα
Ευρώπη αλλά και η χώρα μας έχουν ήδη
περάσει στη χρονική περίοδο που ονομάσαμε μεταλιγνιτική εποχή. Έτσι λοιπόν με
την αύξηση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας τίθενται διάφορα
ερωτήματα αξιοπιστίας τους.
Τίθενται ερωτήματα που
φέρνουν στο προσκήνιο την
έρευνα για το κατά πόσο

όντως οι ΑΠΕ ελαφρύνουν το περιβάλλον από
τους ρύπους.
Η ζήτηση και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας διαρκώς αυξάνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρειάζεται να δημιουργηθούν τεράστιες
εγκαταστάσεις ανεμογενννητριών και φωτοβολταϊκών μονάδων.
Στο πλαίσιο της μείωσης των ρύπων που επιβάλλουν οι διεθνείς συμφωνίες, αρχίζει και στη
χώρα μας να κερδίζει έδαφος η ηλεκτροκίνηση
των αυτοκινήτων, που απαιτεί την κατασκευαστική αύξηση μπαταριών λιθίου καθώς και ανοδικές
τάσεις για περισσότερο ηλεκτρικό δυναμικό τα
επόμενα 30 χρόνια. Όλα αυτά, οι τεχνολογίες δηλαδή που απαιτούνται για την αξιοποίηση των
ήπιων πηγών ενέργειας, χρειάζονται
συγκεκριμένες ορυκτές πρώτες ύλες.
Ορυκτά δηλαδή και μέταλλα που χαρακτηρίζονται κρίσιμα,
όπως

το λίθιο, το κοβάλτιο, ο γραφίτης, το βανάδιο, οι
σπάνιες γαίες και το νικέλιο, ο χαλκός, το μαγγάνιο, ο μόλυβδος, το ασήμι.
Η απαραίτητη χρήση των παραπάνω ορυκτών
και μετάλλων θα επιφέρει πολλαπλάσια αύξηση
εξόρυξης και παραγωγής των απαιτούμενων
ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και αύξηση λειτουργίας μεταλλείων.
Τα παραπάνω στοιχεία μας αποδεικνύουν πως
οι τρόποι που προσπαθούν τα κράτη να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή δεν είναι οι πιο
σωστοί. Γιατί έχουν θέσει ως στόχο των τερματισμό λειτουργίας των μεταλλείων, γεγονός που
σημαίνει ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα με τις
πρώτες ύλες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ούτε
ανεμογεννήτριες να μπορέσουν να εγκατασταθούν, ούτε τα 50 εκατ. προγραμματισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι το 2030 να κατασκευαστούν. Ζητήματα πολύ σοβαρά, που θα κλιθούν
άμεσα να μελετήσουν οι επιστήμονες εάν στα
αλήθεια μας ενδιαφέρει η σωτηρία του πλανήτη.

ΝΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ:
πόσο εφικτή είναι στην πραγματικότητα

Π

όσο εφικτό είναι το ενεργειακό μέλλον
του πλανήτη να γίνει εντελώς «πράσινο»; Έχουν άραγε βάση τα σενάρια που
βάζουν τέλος στην χρήση υδρογονανθράκων;
Τα κοινωνικοπολιτικά συστήματα που διέπουν τον σύγχρονο κόσμο, καθιστούν μάλλον
ανέφικτο ένα τέτοιο σενάριο, δεδομένου ότι
ολόκληρες οικονομίες στηρίζονται στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα ο Mark
Mills, στέλεχος του Manhattan Institute, δημοσίευσε στο Economics 21, μία μελέτη με 41
λόγους που καθιστούν σχεδόν «όνειρο θερινής
νυχτός» μία επικείμενη οικονομία ενέργειας
που θα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στον ήλιο και
τον αέρα.
Υποστηρίζει αρχικά πως οι υδρογονάνθρακες παρέχουν πάνω από το 80% της παγκόσμιας ενέργειας και πως μία μικρή μείωση
2% στη συμμετοχή των υδρογονανθράκων στη
χρήση της παγκόσμιας ενέργειας θα είχε ως
αποτέλεσμα πάνω από 2 τρις δολάρια συνολικές παγκόσμιες δαπάνες για εναλλακτικές την
περίοδο αυτή. Σήμερα η ηλιακή και η αιολική
ενέργεια παρέχουν λιγότερο από το 2% της
παγκόσμιας ενέργειας.
Ακόμη, αναφέρει πως ο εκατονταπλασιασμός
των ηλεκτρικών οχημάτων ώστε να φτάσουν τα
400 εκατομμύρια το 2040, θα αντικαταστήσει
το 5% της παγκόσμιας πετρελαϊκής ζήτησης
και πως εάν τα τέσσερα δισεκατομμύρια των
φτωχών ανθρώπων του κόσμου αυξήσουν τη
ενεργειακή τους χρήση μόλις στο ένα τρίτο του
κατά κεφαλήν επιπέδου της Ευρώπης, η παγκόσμια ζήτηση θα αυξηθεί όσο δύο φορές η
συνολική κατανάλωση της Αμερικής.
Ο μελετητής επισημαίνει πως εάν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντικατασταθεί
μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, θα χρειαστεί να
κατασκευαστεί ένα δίκτυο 14 φορές μεγαλύτερο απ’ όσα έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα.
Για σκεφτείτε πόση ποσότητα ενέργειας από
ΑΠΕ θα χρειαστεί να παραχθεί εάν σταματήσει
ολοκληρωτικά η χρήση υδρογονανθράκων; Οι
μελέτες δείχνουν ότι 90 φορές θα πρέπει να

αυξηθεί η παραγωγή των ΑΠΕ για να αντικαταστήσει παγκοσμίως τους υδρογονάνθρακες
μέσα σε 20 χρόνια.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα
αυξάνει την ενεργειακή ζήτηση, καθώς καθιστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες φτηνότερα
θα διαπιστώσουμε ότι το 1990, η παγκόσμια
ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώθηκε κατά
33%, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 80% και η
παγκόσμια ενεργειακή χρήση κατά 40%.
Από το 1995, η ενέργεια που χρησιμοποιείται
ανά μπάιτ μειώθηκε κατά 10.000 φορές, αλλά
η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων αυξήθηκε
κατά περίπου 1 εκατομμύριο φορές. Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται παγκοσμίως
από υπολογιστές έχει εκτοξευθεί. Επίσης, η
παγκόσμια χρήση ενέργειας αυξήθηκε κατά
50%, ένα ποσοστό που ισούται με την πρόσθεση δύο επιπλέον Ηνωμένων Πολιτειών.
Σχετικά με τις αερομεταφορές που είναι
μία από τις βασικότερες καταναλωτικές πηγές
υδρογονανθράκων, κάθε 1 δισεκατομμύριο
δολάρια που δαπανάται για την κατασκευή
αεροσκαφών οδηγεί σε περίπου 5 δις δολάρια
κατανάλωσης καυσίμων για τη λειτουργία τους
σε διάστημα είκοσι χρόνων.
Εξετάζοντας τα οικονομικά της ενέργειας,
θα διαπιστώσει κανείς πως μέσα σε 30 χρόνια εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας ηλιακής
ή αιολικής ενέργειας αξίας 1 εκ. δολαρίων
παράγουν 40 και 55 εκατομμύρια κιλοβατώρες
αντιστοίχως.
Τα μοντέλα του κόστους για την αιολική και
την ηλιακή ενέργεια απαιτούν αντιστοίχως 41%
και 29% δυναμικό (δηλαδή πόσο συχνά παράγουν ηλεκτρική ενέργεια). Τα δεδομένα από
τον πραγματικό κόσμο αποκαλύπτουν μέχρι και
δέκα ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο δυναμικό
και για τις δύο. Αυτό συνεπάγεται 3 εκατομμύρια δολάρια λιγότερης παραγόμενης ενέργειας
στην εικοσαετή διάρκεια ζωής μιας ανεμογεννήτριας 2 μεγαβάτ και κόστους 3 εκατομμυρίων
δολαρίων.
Για να αναπληρώνουν τις απώλειες από την
ασταθή παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέρ-

γειας, οι ενεργειακές εταιρίες των ΗΠΑ χρησιμοποιούν γεννήτριες πετρελαίου και αερίου.
Όλα αυτά μας αποδεικνύουν πως η μεταμόρφωση της οικονομίας της ενέργειας δεν είναι
ένα σενάριο που μπορεί τόσο εύκολα να εφαρμοστεί και ας επικρατεί το κλισέ πως η επανάσταση στην ενεργειακή τεχνολογία θα ακολουθήσει την αντίστοιχη επανάσταση στην ψηφιακή
τεχνολογία. Δεν υπάρχουν βελτιώσεις στην
αιολική τεχνολογία της τάξης του δεκαπλάσιου,
αντίστοιχες αυτών της ψηφιακής τεχνολογίας.
Το φυσικό όριο για τις ανεμογεννήτριες (το όριο
Betz) είναι η μέγιστη σύλληψη του 60% της
ενέργειας του κινούμενου αέρα - οι εμπορικές
γεννήτριες πετυχαίνουν σήμερα 45%.
Επίσης, δεν υπάρχουν βελτιώσεις και στις
μπαταρίες της τάξης του δεκαπλάσιου αντίστοιχες αυτών της ψηφιακής τεχνολογίας. Η
μέγιστη θεωρητική ενέργεια σε ένα κιλό πετρελαίου είναι 1.500% μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη μέγιστη θεωρητική ενέργεια στο
κιλό χημικών μπαταρίας, άρα χρειάζονται περίπου 60 κιλά μπαταρίες για να αποθηκεύσουν
την αντίστοιχη ενέργεια ενός κιλού υδρογονανθράκων και 100 κιλά πρώτων υλών για την
αποθήκευση της αντίστοιχης ενέργειας ενός
κιλού υδρογονανθράκων.
Ένα περιβάλλον όπου δίκτυο και αυτοκίνητο
βασίζονται σε μπαταρίες, ταυτόχρονα προϋποθέτει γιγατόνους εξορύξεων για την πρόσβαση
σε λίθιο, χαλκό, νικέλιο, γραφίτη, σπάνιες γαίες, κοβάλτιο κλπ - και τη χρήση εκατομμυρίων
τόνων πετρελαίου και άνθρακα τόσο κατά την
εξόρυξη όσο και για την κατασκευή μετάλλων
και σκυροδέματος.
Μήπως λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και να είμαστε πιο φειδωλοί στα επαναστατικά μας σενάρια για ολική μετάλλαξη της
οικονομίας της ενέργειας; Πιο συμβατά στην
πραγματικότητα μέτρα, ίσως να αποδειχτούν
άμεσα πιο ωφέλημα για το περιβάλλον και τη
ζωή μας.
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Αύξηση στις ΑΠΕ
ζητά το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο

Ν

α αυξήσουν την παραγωγή στον τομέα των ΑΠΕ, παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι
στόχοι που έχουν τεθεί στον τομέα της πράσινης ενέργειας.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη, αφού πρώτα πραγματοποίησε επίσκεψη σε Γερμανία,
Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία, αξιολογώντας το κατά πόσο η ηλεκτροπαραγωγή από αιολική και ηλιακή ενέργεια είναι αποτελεσματική.
Η έκθεση αναφέρει ότι η πορεία της παραγωγής της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας επιβραδύνθηκε μετά το 2014 και αυτό γιατί αυξήθηκαν οι
τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ή τα δημόσια ελλείμματα.
Η επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχή των
πολιτών με τη βελτίωση των συνθηκών για τη διάδοση των ΑΠΕ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα μισά από τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθεια τους να επιτύχουν τους στόχους για
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2020.
Η επίτευξη των στόχων θα γίνει πραγματικότητα εάν δρομολογηθούν μία
σειρά από μέτρα. Για παράδειγμα θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις των συνθηκών συμμετοχής στην αγορά των ΑΠΕ, να αυστηροποιηθούν οι κανόνες
χωροταξικού σχεδιασμού, να βελτιωθούν οι χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες και να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειες στο δίκτυο.
Οι έλεγχοι έδειξαν επίσης ότι τα μισά από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν
στα προγράμματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ είχαν σημειώσει το 2017
σημαντική πρόοδο, ενώ τα υπόλοιπα θα χρειαστεί να καταβάλουν πολύ περισσότερες προσπάθειες για να γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι για το 2020.
Για τους παραπάνω λόγους η εισήγηση του ΕΕΣ περιλαμβάνει μία σειρά
από βήματα, έτσι ώστε το 2020 τα κράτη μέλη να έχουν όλα μαζί επιτύχει
τους στόχους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κάλυψη των κενών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020, να απλουστευθούν
οι διαδικασίες και να βελτιωθεί από άποψη χρόνου η υποβολή στατιστικών
στοιχείων, να προγραμματιστούν αρκετές δημοπρασίες και να προωθηθούν
επενδύσεις σε υποδομές δικτύου.

12

ΑΠΕ στην «άμμο»
της γραφειοκρατίας

Σ

υγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ξεκολλήσουν οι
επενδύσεις σε ΑΠΕ από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας,
πρότεινε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, Γιώργος
Περιστέρης. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ανέμου, ο κ.
Περιστέρης υπογράμμισε πως θα πρέπει να προχωρήσουν
μαζικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αποθήκευσης όπως η
αντλησοταμίευση καθώς και σε συστήματα διασυνδέσεων,
προκειμένου οι μαζικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας να βγουν από την «κυλιόμενη άμμο».
Εάν αυτό το σχέδιο που αποτελεί ένα ενιαίο και συμπληρωματικό σύνολο τεθεί σε εφαρμογή, εκτιμάται ότι τα επόμενα
πέντε χρόνια οι επενδύσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 8 δις
ευρώ, προσθέτοντας στο ΑΕΠ ανάπτυξη 1,5%, ενώ παράλληλα
θα δημιουργηθούν οι βάσεις έτσι ώστε να γίνει η Ελλάδα τη
δεκαετία του 2030, καθαρός εξαγωγέας ενέργειας και «μπαταρία» του Ευρωπαϊκού Νότου.
Η μέχρι τώρα επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΑΠΕ δεν
αφήνει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 2010 είχε ξεκινήσει μία ανάλογη προσπάθεια με τα
θαλάσσια αιολικά, η οποία σταμάτησε με απόφαση της τότε
κυβέρνησης. Ωστόσο, το σχέδιο τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο, με την αξιοποίηση του θαλάσσιου αιολικού δυναμικού.
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ καθώς και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
που διοργάνωσαν συνέντευξη τύπου με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα Ανέμου, τόνισαν ότι αναμένουν από τη νέα κυβέρνηση
να εργαστεί σκληρά και σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, για
να συγκεκριμενοποιήσει το σχέδιο της για την αιολική ενέργεια και τις ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία.
Ακόμη, ζητούν εντός του Ιουλίου να καταργηθεί το τέλος διατήρησης αδειών παραγωγής. Υποστηρίζουν πως πρόκειται για
μία παράλογη φορολόγηση που θέτει ποινές στις επιχειρήσεις
και εμπόδια.

Ξεκινούν τα αιολικά
πάρκα στην Ελλάδα

Έ

να πολλά υποσχόμενο σχέδιο που άργησε
μεν μια δεκαετία για ένα νέο πλωτό αιολικό πάρκο βιομηχανικής κλίμακας στη
χώρα μας, φαίνεται πως θα πάρει πολύ σύντομα
«σάρκα και οστά». Πάνω από 12 φαίνεται πως
είναι οι περιοχές που διεκδικούν την ανάληψη
του έργου, από Αιγαίο μέχρι Ιόνιο, ενώ μέσα
σε ένα χρόνο πρόκειται να έχει προκηρυχθεί ο
πρώτος πιλοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση πλωτών ανεμογεννητριών στη χώρα μας,
όπως είχε δηλώσει την Άνοιξη, ο πρώην γενικός γραμματέας Ενέργειας κα Ορυκτών Πρώτων
Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Βερροιόπουλος.
Ωστόσο, για να μπορέσει να προχωρήσει το
έργο και να μην κολλήσει ξανά στα γρανάζια της
γραφειοκρατίας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
το χωροταξικό για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, να
γίνει η προκαταρκτική χωροθέτηση και η ΣΜΠΕ,
βάσει της οποίας θα καθοριστούν η ακριβής
θέση, η θαλάσσια έκταση που θα καταλαμβάνει
το πάρκο, καθώς και η μέγιστη εγκατεστημένη
ισχύς.
Το μεγάλο πάρκο πρόκειται να ξεπεράσει τα
100 μεγαβάτ, ενώ σχεδιάζεται και ένα μικρό
ισχύς 5 μεγαβάτ. Ενδιαφέρον έχουν ήδη εκδηλώσει διεθνείς παίκτες της ενεργειακής αγοράς,
με πρώτη την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της
Νορβηγίας Equinor, η οποία είναι και η πρώτη
που τοποθέτησε πλωτό αιολικό πάρκο στον κόσμο. Τώρα αναζητά νέες περιοχές για να αναπτύξει τη δραστηριότητά της.
Το 2010, έπειτα από προκαταρκτική χωροθέτηση θαλάσσιων αιολικών πάρκων, είχαν προκύψει 12 θέσεις σε θαλάσσιες περιοχές στον Άη

Τ

Στράτη, Αλεξανδρούπολη, Θάσο, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ναύπακτο, Κύμη, Λευκάδα, Λήμνο, Πεταλιούς, Σαμοθράκη και Πρέβεζα. Το κριτήριο επιλογής αυτών των περιοχών ήταν ο αποκλεισμός
περιοχών με βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων,
καθώς αφορούσε πάρκα με ανεμογεννήτριες
που θεμελιώνονται στον βυθό.
Ακριβώς επειδή η ανάπτυξη των θαλάσσιων
αιολικών εφαρμογών στην Ελλάδα είναι στρατηγικής σημασίας, ήδη το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) έχει υποβάλει αίτηση για
χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης για ένταξη
στην επόμενη προγραμματική περίοδο έργου
ανάπτυξης επιδεικτικών αιολικών εφαρμογών
πλωτών ανεμογεννητριών στις ελληνικές θάλασσες.
Ωστόσο, για την τελική επιλογή θα πρέπει να
υπάρξει γνωμοδότηση από το Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας, καθώς και από τα υπουργεία
Εξωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Πολιτισμού, έτσι ώστε να αποφευχθούν

«γκρίζες» ζώνες. Ακόμη, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
για τις ΑΠΕ από το ΥΠΕΝ, που θα περιλαμβάνει
και κεφάλαια για τον θαλάσσιο χώρο, ενώ κατόπιν θα πρέπει να γίνει προκαταρκτική χωροθέτηση, στρατηγική μελέτη, έτσι ώστε να ακολουθήσει ο μειοδοτικός διαγωνισμός.
Έχει αξία να αναφερθεί ότι οι πλωτές ανεμογεννήτριες θα αποτελέσουν σε λίγα χρόνια την
οικονομικά βιώσιμη λύση για την εκμετάλλευση
του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού σε θαλάσσιες περιοχές με μεγάλα βάθη, όπου δεν μπορούν
να εγκατασταθούν συμβατικά υπεράκτια αιολικά
πάρκα.
Τέλος, το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς αν
και είναι ακόμη νεοαναδυόμενος κλάδος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μία σειρά από
τομείς, όπως για παράδειγμα τα ναυπηγεία, να
αποκτήσουν την αντίστοιχη τεχνογνωσία και να
διευρύνουν τις δραστηριότητές τους.

Editorial credit: / Shutterstock.com

Ανεμογεννήτριες και στα Επτάνησα

έσσερις ανεμογεννήτριες Enercon, ισχύος 9,2 MW, θα τοποθετηθούν
στην Κεφαλλονιά, στη θέση Ξερακιάς Διλινάτων. Η σύμβαση για την
προμήθεια, μεταφορά κα θέση σε λειτουργία, υπεγράφη στα μέσα
Ιουνίου μεταξύ της ΔΕΗ και της Britta Macintosh. Το έργο διαθέτει τις βασικές άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων, Άδεια εγκατάστασης καθώς και σύμβαση Σύνδεσης.
Η εγκατάσταση θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ενώ η ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας του νέου Αιολικού Πάρκου, θα ανέρχεται σε 2470
MWh, με τα έσοδα να φτάνουν σε ετήσια βάση, τα 2.200.000 ευρώ. Από
αυτό το ποσό, τα 66.000 ευρώ θα επιστρέφουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η λειτουργία του πάρκου στη μεταλιγνιτική εποχή είναι άκρως σημαντική, αφού θα συμβάλει στη μείωση εκπομπών CO2 κατά 22.000 τόνους
τον χρόνο.
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Η Διοίκηση της ΔΕΗ αναγκάστηκε μετά από προσφυγή μας, να δεχθεί βελτιώσεις
στα κριτήρια της αξιολόγησης τα οποία δημοσιεύουμε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΤΑΝ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΙΣΗ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ

Α

λγεινή εντύπωση προκάλεσε προσφάτως το Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,
που αφορούσε την αξιολόγηση του προσωπικού της ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριμένα, στο υπόψη δελτίο μεταξύ των άλλων αναφέρει, ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
έδωσε προτεραιότητα στο θέμα της αξιολόγησης με συναντήσεις, διαπραγματεύσεις,
προσφυγές, ώστε τελικά να βρεθεί το σημείο
σύγκλισης με τη διοίκηση της ΔΕΗ!!!
Δυστυχώς, όμως, κάποιοι από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με πρόδηλα τα
στοιχεία της μικροψυχίας, αποκρύπτουν ότι
είχαν αποδεχθεί – κυρίως για πολιτικούς
λόγους – το σύστημα αξιολόγησης και αν δεν
έκανε προσφυγή η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στην επιθεώρηση εργασίας, το προτεινόμενο σύστημα
αξιολόγησης θα είχε πλέον εφαρμοστεί από τη
Διοίκηση της ΔΕΗ, με ότι αυτό συνεπάγεται για
το προσωπικό.
Γιατί άραγε δυσκολεύεται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να
αναφέρει ότι μόνο η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, από την πρώτη
στιγμή αντιστάθηκε σε ένα τόσο βλαπτικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της ΔΕΗ,
προσφεύγοντας στην επιθεώρηση εργασίας η
οποία στη συνέχεια αποφάσισε ότι πρέπει να
ακυρωθεί η βαθμολογία του έτους 2017 και
να γίνει διαβούλευση με τη Διοίκηση της ΔΕΗ;
Γιατί επαίρεται για την εξέλιξη του θέματος και για την σύγκλιση με την Διοίκηση της ΔΕΗ,
όπως αναφέρει, αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουν
εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις του Διευθύνοντος
Συμβούλου;
Διερωτάται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, πόσοι συνάδελφοι
έχουν θιγεί και θα υποστούν στην τριετία στέρηση
μισθολογικού κλιμακίου, εξ’αιτίας του γεγονότος ότι
η βαθμολογία του έτους 2017 ολοκληρώθηκε χωρίς
προηγουμένως να έχει ανακοινωθεί η βάση;
Κρίμα για εσάς συνάδελφοι της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, γιατί
το προσωπικό της ΔΕΗ γνωρίζει περισσότερο από
τον καθένα ποιος, ποιοι, έμπρακτα, αλληλέγγυα και
συναδελφικά βρίσκονται δίπλα του και στα καθημερινά προβλήματα του που βιώνει και ποιοι κατ’επί-
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φαση και προσχηματικά δηλώνουν παρόντες, ενώ
κλείνουν το μάτι στη Διοίκηση όπως συνέβη με την
αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, οι συνάδελφοι δεν γελιούνται και δεν ξεχνούν ποιοι αντιστέκονται, ποιοι
αγωνίζονται και ποιοι κάνουν μικροπολιτική στις
πλάτες τους και οδηγούνται σε λογικές συνδιαχείρησης με τους Διοικούντες στη ΔΕΗ.
Επιπλέον και συμπερασματικά αναφέρουμε ότι:
Η μακρόχρονη πορεία μας και η αγωνιστική μας
δράση, δε διαγράφεται και δεν παραγράφεται με
τέτοιες ανοίκειες συμπεριφορές κάποιων συναδέλφων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, οι οποίες αποτελούν όνειδο
για το ίδιο το Σ.Κ. σε μία δυστυχώς δύσκολη χρονική
στιγμή γι’αυτό.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι θα είμαστε δίπλα στους συναδέλφους, που θίγονται από αυτή την
αξιολόγηση και συγκεκριμένα από τη βαθμολογία
τους έτους 2017, ενώ για εμάς εξακολουθεί να παραμένει ως ζήτημα η ακύρωση της βαθμολογίας του
έτους 2017.
ΥΓ. Ο Μπίσμαρκ – Πρώσος Καγκελάριος – έλεγε
ότι τα μεγάλα ψέματα λέγονται μετά τον πόλεμο,
μετά το κυνήγι και πριν τις εκλογές!!! Φαίνεται ότι
η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει μείνει ακόμη στην προεκλογική
περίοδο!!! Της θυμίζουμε ότι έχει αναλάβει άλλη
κυβέρνηση και ενώ ακούγονται διάφορα σενάρια
για τη ΔΕΗ, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σφυρίζει αδιάφορα.
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση:
Tι αναφέρει η ετήσια έκθεση ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Κ

αμία σοβαρή κουβέντα για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, για τα διαθρωτικά
προβλήματα και τις θεσμικές αδυναμίες
δεν εξελίχθηκε και φέτος, από κυβέρνηση και
αντιπολίτευση, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης για το 2019.
Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος οι κυβερνόντες καλλιέργησαν ένα κλίμα ευφορίας, που
στηρίχτηκε στην επιδοματική πολιτική και τη
μείωση της φορολογίας. Ουδείς λόγος για δημιουργία ισχυρών, αναπτυξιακών πυλώνων.
Μέσα στο 2018 η ελληνική οικονομία ισορρόπησε, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση
των φόρων. Ο δείκτης έμμεσοι - άμεσοι φόροι
διαμορφώθηκε σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης
στο 1,68, ενώ σοβαρή υποχώρηση σημείωσε ο
ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου της
Γενικής Κυβέρνησης.
Εάν κάποιος εξετάσει τα στοιχεία των επενδύσεων από το 2009 έως το 2018, θα αντιληφθεί
μία σοβαρή υποχώρηση που αγγίζει το 58,7%,
που είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στα κράτη της
Ευρώπης.
Μέσα στο 2018 μειώθηκαν και οι κοινωνικές
παροχές κατά 130 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση κατά 21,7% σε σχέση με το 2009.
Εισαγωγές - εξαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν το
ίδιο, ενώ σε επίπεδο μισθών, η Ελλάδα έχει το
χαμηλότερο μεταξύ Ισπανίας, Ιταλίας και Πορ-

τογαλίας, καθώς και τη μικρότερη επενδυτική
δραστηριότητα.
Τα νοικοκυριά έχουν τις χαμηλότερες δυνατότητες αποταμίευσης χρημάτων, μιας και
οι δανειακές τους υποχρεώσεις και τα χαμηλά
εισοδήματα δεν επιτρέπουν να γίνει εφικτή μία
τέτοια πρακτική.
Αν και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας,
ωστόσο απέχουν πολύ από το ικανοποιητικό επίπεδο μισθών και δικαιωμάτων. Το χρηματικό κόστος από την απώλεια μιας θέσης εργασίας για
ένα έτος ανήλθε το 2018 σε 8126 ευρώ, ποσό
που αντιστοιχεί στο 50% του καθαρού εισοδήματος από εργασία, ενώ το υψηλό κόστος απώλειας
αποτυπώνει τις αδυναμίες της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα ανεργίας
αναπληρώνει το 27% περίπου του μέσου μισθού,
ενώ σε δυσκολότερη κατάσταση είναι η θέση
της γυναίκας στην ελληνική αγορά εργασίας.

την οικονομική συνθετότητα του τεχνοπαραγωγικού της συστήματος, που δείχνουν την ξεκάθαρη
αδυναμίας ανάκαμψης της παραγωγικότητας της
χώρας μας.
Δεν θα ήταν σωστό τέλος να μην αναφερθούμε στις θετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν τα
τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν με την
αύξηση του ποσοστού δαπανών σε Έρευνα και
Ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ καθώς και με την
αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Αν αυτές οι κινήσεις δεν αποδειχθούν σπασμωδικές αλλά πολιτικές και εθνικές επιλογές,
τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα έχει να ελπίζει
σε καλύτερα αποτελέσματα που θα την αναβαθμίσουν στις διεθνείς αγορές και θα την κάνουν
ανταγωνιστική και ελκυστική σε επενδύσεις και
σε διεθνείς οικονομικές επιλογές.

Τεχνολογικά η χώρα μας δεν μπόρεσε να
επιδείξει σοβαρά δείγματα εξέλιξης, δεδομένου ότι η νεοφιλελεύθερη εμμονή της συνεχούς μείωσης μισθών, επέφερε τεχνολογικές δραστηριότητες χαμηλού επιπέδου και
ασθενούς έντασης γνώση. Το γεγονός αυτό
αντικατοπτρίζεται και στις εξαγωγές μεταποιητικών αγαθών, στις οποίες η Ελλάδα
πέφτει στην παγκόσμια κατάταξη ως προς

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Μ

νημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ
Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για
τη σύσταση ενός περιφερειακού κέντρου
συντονισμού στη ζώνη της ΝΑ Ευρώπης.
Το μνημόνιο μεταξύ των διαχειριστών του
δικτύου μεταφοράς ενέργειας έχει στόχο μία
αποδεκτή λύση για τη δημιουργία του κέντρου
με βάση την αποδοτική και έγκαιρη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το τρίτο
ενεργειακό πακέτο και το πακέτο καθαρής ενέργειας της Ε.Ε. Οι τρεις διαχειριστές θα αποφασί-

σουν επίσης τη νομική μορφή του κέντρου καθώς
και την τοποθεσία αλλά και τις υποχρεώσεις.
Ακόμη, οι τρεις πλευρές κατέληξαν ότι στις
4 Αυγούστου θα προχωρήσουν στην ανάθεση
του υπολογιστή ισχύος ΝΑ Ευρώπης. Στις 15 του
Σεπτέμβρη θα υπογραφεί το συμβόλαιο για τον
υπολογιστή ισχύος ΝΑ Ευρώπης, την 1η Νοεμβρίου θα παρθεί η απόφαση για την τοποθεσία
του κέντρου και στις 15 Δεκεμβρίου θα πέσουν οι
υπογραφές για τη σύσταση του κέντρου.
Τέλος, ο ENTSO-E αναφέρει πως τα επιχειρη-

σιακά χαρακτηριστικά θα εστιάζουν στην προσφορά των διαχειριστών σε υπηρεσίες υπολογισμού ισχύος και θα προσφερθούν προσωρινά ως
υπολογιστές μέχρι τη σύσταση του κέντρου ως
διακριτή εταιρεία και πως ο ΑΔΜΗΕ θα παρέχει
την συντονισμένη ανάλυση ασφαλείας για το κέντρο μέχρι τη σύστασή του.
Με τη δημιουργία του κέντρου θα ενισχυθεί η
περιφερειακή συνεργασία και θα εξασφαλιστεί η
ασφάλεια και επάρκεια του συστήματος ηλεκτρισμού.
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Εγκαινιάστηκαν τα δύο υδροηλεκτρικά φράγματα στην Ικαρία

Σ

την εποχή της πράσινης ενέργειας μπήκε και η Ικαρία, έπειτα από
την ολοκλήρωση των δύο υδροηλεκτρικών φραγμάτων και των
τριών ανεμογεννητριών, που εγκαινιάστηκαν στο νησί. Πρόκειται
για ένα νέο έξυπνο υβριδικό σύστημα, που θα καλύπτει συμπληρωματικά τις ανάγκες του νησιού. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πείραμα με
ανανεώσιμες πηγές, που θα εφαρμοστεί και σε άλλα νησιά, τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσης στο δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Το νέο υβριδικό σύστημα της Ικαρίας διαθέτει ένα πρωτοποριακό
σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, κατά τις περιόδους που υπερκαλύπτει τις ανάγκες, ώστε να τις αποδίδει στο δίκτυο τις ώρες αιχμής. Η
πατέντα αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί έως 50% η λειτουργία της μονάδας του Αγίου Κηρύκου, η οποία λειτουργεί με τη χρήση
πετρελαίου. Έτσι λοιπόν οι υπολογισμοί δείχνουν ότι θα μειωθεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 13.800 τόνους τον χρόνο.
Αν και το εν λόγω έργο ξεκίνησε το 2009, στην πορεία συνάντησε πολλά εμπόδια και σταμάτησε. Τα έργα ξεκίνησαν ξανά το 2017 και από τέλος
του 2020 το σύστημα θα είναι σε θέση να μπει σε δοκιμαστική λειτουργία.
Η συμφωνία με τη ΔΕΗ προβλέπει ότι ο δήμος Ικαρίας θα λαμβάνει
το 3% των εσόδων από το υβριδικό έργο, ενώ η επιχείρηση έχει ήδη
κατασκευάσει διπλή γραμμή μέσης τάσης, που ενώνει την ανατολική με
τη δυτική πλευρά του νησιού, περιορίζοντας έτσι κατά πολύ τις διακοπές
του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εξαιρετικής σημασίας για την πορεία του υβριδικού έργου, ο Ταμιευτή-

ρας που βρίσκεται στην περιοχή Πέζι, ο οποίος έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης 910.000 κυβικών νερού. Από αυτόν τον ταμιευτήρα καλύπτονται
οι ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του νησιού. Άλλοι δύο αλληλοτροφοδοτούμενοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, χωρητικότητας 80.000 κυβικών
ο καθένας, βρίσκονται στην περιοχή της Προεσπέρας, με δυνατότητα παραγωγής 1,05 μεγαβάτ από τον υδροστρόβιλο που παρέχει ενέργεια στο
σύστημα, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι τρεις ανεμογεννήτριες
με ισχύ 900 κιλοβάτ η καθεμία, που λειτουργούν από τα τέλη του 2018
στο νησί.
Όλα αυτά τα εναλλακτικά ενεργειακά έργα, εντάσσονται στο πρόγραμμα
για αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 50% μέχρι το 2030, όπως ορίζεται
από την Ευρώπη, έτσι ώστε να καταργηθούν οι ρυπογόνες τοπικές μονάδες και να επιβαρύνονται λιγότερο και οι καταναλωτές.

Έκλεισε η τιμή του λιγνίτη για την Αχλάδα

Σ

υμφωνήθηκε η τελική τιμή προμήθειας του λιγνίτη από την «Ορυχεία
Αχλάδας» προς την υπό πώληση μονάδα Μελίτη της ΔΕΗ, η οποία θα
ανέρχεται στα 16,5 ευρώ ανά τόνο για το χρονικό διάστημα από το
2020 μέχρι το 2024.
Ήδη η συμφωνία έχει αναρτηθεί για την ενημέρωση των επενδυτών,
ενώ μέσω αυτής της συνεργασίας, ξεπερνιέται ένα ακόμη εμπόδιο για την
προοπτική της αποεπένδυσης και απομένει μόνο το θέμα των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ).
Η διαδικασία αυτή καθιστά τη μονάδα Μελίτη κερδοφόρα, όπως ακριβώς είναι και η μονάδα της Μεγαλόπολης, γεγονός που απομακρύνει το
risk sharing.
Ωστόσο, αρνητικό είναι το γεγονός ότι η νέα σύμβαση αγοραπωλησίας
μετοχών (SPA) που τελεί υπό κατάρτιση στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων
της ΔΕΗ με τους επενδυτές δεν θα περιλαμβάνει μηχανισμό επιμερισμού
ζημιών, όπως είχε ενημερώσει ο πρώην υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Η
απόφαση αυτή είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την αιτιολογία ότι δεν είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού αλλά και με
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τον βασικό όρο που είχε θέσει η Ε.Ε., ότι οι νέες εταιρείες δεν πρέπει να
έχουν καμία λειτουργική ή οικονομική σχέση με τη ΔΕΗ.
Με την απόσυρση της μονάδας του Αμυνταίου, ξεκαθαρίζει και το τοπίο
στην αγορά, μετά και την συμπλήρωση των 32.000 ωρών λειτουργίας που
είχε περιθώριο συμπλήρωσης μέχρι το 2021.
Σε όλη αυτή την ιστορία, πάντως, φαίνεται πως ο ιδιώτης παραχωρησιούχος, δεν είναι απόλυτα σύμφωνος. Πληροφορίες που ήρθαν στο φως της
δημοσιότητας λένε πως ο ιδιώτης υποστηρίζει ότι το κόστος με το οποίο
αγοράζει η ΔΕΗ λιγνίτη από τις δύο άλλες πηγές τροφοδοσίας της Μελίτης
είναι υψηλότερο ακόμα κι από εκείνο που χρεώνει σήμερα η Αχλάδα. Τα
ορυχεία Μαυροπηγής και Αμυνταίου που ανήκουν στη ΔΕΗ, καθώς και το
ορυχείο Προσηλίου της ΜΕΤΕ, καλύπτουν αυτή τη στιγμή το 30% περίπου
των αναγκών της Μελίτης. Για τους λόγους αυτούς, οι πληροφορίες λένε
πως ο επικεφαλής της Αχλάδας, κ. Παυλίδης, θα υποβάλλει επίσημη ενημέρωση στο data room του διαγωνισμού, έτσι ώστε η όλη κατάσταση να
γίνει γνωστή στους υποψήφιους αγοραστές.

Παράταση για την ένταξη
στο αγροτικό τιμολόγιο

Μ

έχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι αγρότες να υποβάλλουν
την αίτησή τους για την ένταξη στο αγροτικό τιμολόγιο. Το αγροτικό τιμολόγιο αφορά όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες
αρδευτικές εκμεταλλεύσεις από τα τέλη Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
Η παράταση αυτή είναι μία επιπλέον ευκαιρία να ενταχθούν όσοι
αγρότες δεν είχαν προλάβει τις προηγούμενες ημερομηνίες. Σύμφωνα
με ανακοίνωση της ΔΕΗ, η εκκαθάριση του αγροτικού τιμολογίου και η
χορήγησή του στους πραγματικούς δικαιούχους είναι σε όφελος των
ίδιων των αγροτών.
Το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε και καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την καταχώριση των ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αυτό έφερε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία αδειοδότησης χρήσεων
ύδατος από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, καθώς και την έκδοση
του απαιτούμενου δελτίου γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών
αρχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει και
τα υπάρχοντα προβλήματα θα λάβουν τέλος, έτσι ώστε να πάψουν να
ταλαιπωρούνται οι αγρότες και να εμποδίζεται η καλλιεργητική διαδικασία στη χώρα μας.

Η

Μπαίνει μπροστά το καλώδιο
της Σαντορίνης

Έ

να χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα θέτει
ο ΑΔΜΗΕ την υλοποίηση της τέταρτης φάσης διασύνδεσης των
Κυκλάδων. Από πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας,
επισπεύδεται η διαδικασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δυτικών
Κυκλάδων, που αφορά τη διασύνδεση της Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου, Σερίφου, Σίφνου και Κύθνου.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του ΑΔΜΗΕ, Μάνου Μανουσάκη, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το 2023.
Το αρχικό σχέδιο ήταν να προκηρυχθεί το 2021 και να ολοκληρωθεί με την ηλέκτριση του καλωδίου σταδιακά μέχρι το 2024.
«Όσο περισσότερες διασυνδέσεις γίνονται τόσο πιο ασφαλές γίνεται το σύστημα ηλεκτροδότησης αλλά και χαμηλότερο το κόστος
ενέργειας», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κατά τη διάρκεια
ομιλίας του σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Διαχειριστής για την αγορά
εξισορρόπησης (Balancing Market). Πάνω σε αυτό το μοτίβο σχεδιάζεται στη συνέχεια και η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
και των νησιών του Β. Αιγαίου, ενώ εντός του καλοκαιριού αναμένονται οι προσφορές και για τις καλωδιακές διασυνδέσεις και τους
υποσταθμούς.
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις δεν σταματούν στα όρια της χώρας.
Έχει ήδη αναγγελθεί η επέκταση των διασυνδέσεων της Ελλάδας με
γειτονικές χώρες και συγκεκριμένα με τη Βουλγαρία, όπου προχωρά η επέκταση της χωρητικότητας της διασύνδεσης, με εγκεκριμένο
έργο PCI, ενώ συζητείται και η αύξηση της χωρητικότητας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Στα «σκουπίδια» 335 εκατ. ευρώ

Αθήνα «πέταξε στα σκουπίδια» 335 εκατ.
ευρώ, ποσό που ήταν διαθέσιμο από τον
ευρωπαϊκό μηχανισμό Connecting Europe
Facility, για την ηλεκτρική διασύνδεση ΚρήτηςΑττικής.
Το γεγονός αυτό το έκανε γνωστό ο Euroasia
σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμά του, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι με την κίνηση αυτή
κρατά την Κύπρο σε ενεργειακή απομόνωση.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν υπέγραψε στις
19 Ιουνίου το αίτημα χορηγίας για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Euroasia
Interconnector μεταξύ Κύπρου, Κρήτης και
Αττικής από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Αυτό
σημαίνει ότι «γύρισε την πλάτη» σε 355 εκατ.
ευρώ για τη διασύνδεση της Κρήτης με την Ατ-

τική, έργο που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να
προχωρήσει ως εθνικό.
Η υλοποίηση του έργου, ως κοινού ενδιαφέροντος το οποίο υποστηρίζει ο Euroasia,
συνεπάγεται πολλαπλά πρόσθετα σημαντικά
οφέλη για τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς
η χαμηλού κόστους χρηματοδότηση του έργου
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε
συνδυασμό με την επιδότηση των 355 εκατ.
ευρώ από το CEF θα εξοικονομήσει περί τα 500
εκατ. ευρώ.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις η Γαλλία και η
Ιρλανδία προχώρησαν το έργο Κέλτικη Διασύνδεση, για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο
χωρών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύπτει έως και το 60%, δηλαδή 558 εκατ. της

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού
του «Συνδέοντας την Ευρώπη».
Φαίνεται πως οι παραπάνω χώρες είναι πιο
δεκτικές στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, αφού
ήδη συνυπέγραψαν το σχετικό αίτημα χορηγίας
χρηματοδότησης έως 750 εκατ. ευρώ για την
κατασκευή ανάλογης ηλεκτρικής διασύνδεσης
με αυτήν της Κρήτης- Κύπρου- Ισραήλ.
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Π

Το μέλλον της Πτολεμαΐδας V

ρόκειται αναμφίβολα για την πιο σύγχρονη
λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ. Πλέον βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής έτσι ώστε
το 2022 να είναι έτοιμη, με τη ΔΕΗ να έχει δαπανήσει συνολικά πάνω από 1,4 δις ευρώ.
Αν και το ποσό είναι αστρονομικό για τα δεδομένα της ΔΕΗ, ωστόσο η βελτίωση έπρεπε να
γίνει διότι δεν είχε θεσμοθετηθεί ο μηχανισμός
μέσω του οποίου οι μονάδες παραγωγής αμείβονται για την ισχύ που παρέχουν στο σύστημα.
Ο μηχανισμός αυτός ελέγχεται από το πολύ
αυστηρό πλαίσιο που προβλέπει ο νέος ευρω-

Σ

Οι δομικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά είναι
υπεύθυνες για τη διακύμανση των τιμών, ενώ
η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει τη σταδιακή
εφαρμογή της μείωσης του δημοπρατούμενου
όγκου στις δημοπρασίες, όπως επεσήμανε ο
επικεφαλής κλιματικών επενδύσεων της BNP
Paribas, στους Financial Times, Μαρκ Λιούις,
τονίζοντας εν συνεχεία ότι η συνολική έκδοση
δικαιωμάτων θα υποχωρήσει φέτος στα 550
εκατ. από τα 950 εκατ. πέρυσι.

Επιπλέον, υπάρχει ώθηση από το πολιτικό
υπόβαθρο σε ότι αφορά την περιβαλλοντική
πολιτική.
Ο Λιούις ανέφερε τις δεσμεύσεις που έκανε
η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα
φον ντερ Λέγιεν, η οποία υποσχέθηκε
φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές με ανθρακική
ουδετερότητα ως το 2050 και ένα «green deal»
για τις επενδύσεις μέσα στις πρώτες 100 ημέρες
της θητείας της. «Αν λάβει το χρίσμα, αυτό θα
στείλει ένα θετικό σήμα στην αγορά», τόνισε ο
Λιούις. «Αν η πολιτική γίνει πιο σκληρή, οι τιμές
θα ανέβουν», πρόσθεσε.
Ωστόσο, στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής
στην Ε.Ε., ο βασικός στόχος είναι η μείωση των

ρύπων. Ο Λώσον Στηλ, αναλυτής της Berenberg
Bank, εκτιμά πως η τιμή θα μπορούσε φέτος να
φτάσει και τα 45 ευρώ, ενώ μέχρι το 2020 να
αγγίξει και τα 65 ευρώ.
Άλλοι αναλυτές δεν εμφανίζονται τόσο
αισιόδοξοι. Υποστηρίζουν ότι η ευρωπαϊκή
οικονομία δεν είναι σε τόσο καλή θέση και
υπάρχει δυσκολία από την ενίσχυση των
ΑΠΕ, ενώ αναφέρουν πως στους ρύπους έχει
υπάρξει περισσότερη κερδοσκοπία από κάθε
άλλο ενεργειακό προϊόν. Εάν η Ευρώπη θέλει
πραγματικά να προάγει την καθαρή ενέργεια,
θα πρέπει να αποφασίσει την αντίστοιχη
αποτελεσματική πολιτική για τη μείωση των
ρύπων.

Ηλεκτροκίνητα φορτηγά στη Γερμανία

λεκτροκίνητα φορτηγά φάνηκαν στους
δρόμους της Φρανκφούρτης, σηματοδοτώντας την αρχή της ηλεκτροκίνησης στη
Γερμανία.
Τα μεγάλα επαγγελματικά φορτηγά, διαθέτουν κεραίες που συνδέονται με εναέρια καλώδια, όπως τα τρόλεϊ. Σταματούν δεξιά στον
δρόμο και ανυψώνουν τις κεραίες τους, συνεχίζοντας έπειτα το ταξίδι. Με αυτό τον τρόπο
δεν καταναλώνουν καύσιμα και δεν μολύνουν
την ατμόσφαιρα.
Δύο χρόνια κράτησαν τα πειραματικά στάδια
και οι δοκιμές. Τέλη του Μάη πραγματοποιήθηκε η τελική πειραματική φάση για την εφαρ-
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συμμετάσχουν. Αυτό τον όρο θα προσπαθήσει
να αξιοποιήσει η Ελλάδα σε μία προσπάθεια διάσωσης της Πτολεμαΐδας. Να δημιουργήσει μηχανισμό επάρκειας ισχύος, ο οποίος θα εγκριθεί αργότερα από την Κομισιόν ενώ παράλληλα
να υπογραφεί δεκαετή σύμβαση με τη μονάδα
της Πτολεμαΐδας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Μετά και τις πολιτικές εξελίξεις με την αλλαγή κυβέρνησης, η επιχείρηση εξετάζει την
προώθηση του μέτρου με την έκδοση πράξης
νομοθετικού περιεχομένου, ώστε να μην χαθεί
η ευκαιρία ένταξης της Πτολεμαΐδας στον μηχανισμό.

Θα φτάσουν τα 45 ευρώ τα δικαιώματα των CO2;

το ρεκόρ των 29,27 ευρώ ανά τόνο, έφτασε
η τιμή στο ETS, σημειώνοντας αύξηση κατά
σχεδόν ένα πέμπτο μέσα στο 2019, δύο
φορές πάνω δηλαδή από την αρχή του έτους.

Η

παϊκός κανονισμός για την εσωτερική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.
Εάν δεν μεσολαβούσαν τα έργα βελτίωσης,
οι μονάδες παραγωγής που τίθενται σε εμπορική λειτουργία δεν θα δικαιούνταν πληρωμές
στο πλαίσιο κάποιου μηχανισμού ισχύος, όπως
προβλέπει νέος κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ
στις 20 Ιουνίου. Άρα και η μονάδα της Πτολεμαΐδας δεν δικαιούται αποδεικτικά διαθεσιμότητας
ισχύος και καθίσταται μη βιώσιμη. Εάν ωστόσο
τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει συμβάσεις για
την ένταξή τους στον μηχανισμό πριν από το τέλος του 2019, τότε με βελτιώσεις μπορούν να

μογή ηλεκτροκίνησης σε αυτοκινητόδρομο στη
Γερμανία. Ο επικεφαλής του τμήματος τεχνολογίας της Siemens Mobility GmbH, σε σχετικές
του δηλώσεις επεσήμανε πως η ηλεκτροκίνηση
είναι ορόσημο στις προσπάθειες για μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων στις οδικές μεταφορές
εμπορευμάτων.
Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα μπορεί να
διανύσει μόλις πέντε χιλιόμετρα και στις δύο
κατευθύνσεις, αλλά μόνο στη δεξιά από τις
τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.
Οι έρευνες όμως δεν σταματούν εδώ. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο που σε τρία χρόνια
από τώρα θα έχει να επιδείξει επίσημα στοι-

χεία, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος για κατασκευή ανάλογων υποδομών 13.000 χλμ στους
γερμανικούς αυτοκινητόδρομους, στους οποίους μεταφέρονται προϊόντα από επαγγελματικά
φορτηγά. Εάν όλα πάνε καλά, θα κατασκευαστούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα έχουν κινητήρα πετρελαίου μόνο ως εφεδρικό καθώς
και σταθμοί επαναφόρτισης ενέργειας για τα
υβριδικά φορτηγά, με δυνατότητα κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους χωρίς ηλεκτροφόρα
καλώδια.
Εκτός από τη Γερμανία, έρευνες για την ηλεκτροκίνηση αυτό τον καιρό πραγματοποιεί η
Σουηδία και οι ΗΠΑ.

Οι Έλληνες
αγαπάμε τη ΔΕΗ
Όσο και να αυξάνονται τα τιμολόγια της
ΔΕΗ, όσο και να ακούμε για κατάρρευση,

όσες φθηνότερες προσφορές και να μας
δίνουν, ως καταναλωτές συνεχίζουμε να
εμπιστευόμαστε τη ΔΕΗ.
Σύμφωνα με έρευνα της Max Media
Greece, οι Έλληνες εξοργίζονται με τις
αυξήσεις στα τιμολόγια αλλά δεν φεύγουν από την επιχείρηση. Στην έρευνα
το 45% των ερωτηθέντων απάντησε
πως η ΔΕΗ έχει ακριβές τιμές, το 27%
ακριβό πάγιο, το 27% ακριβές χρεώσεις,
το 25% συχνές διακοπές ρεύματος, 10%
καλή ποιότητα υπηρεσιών και ρεύματος
γενικά, ενώ το 9% απάντησε ότι η ΔΕΗ
δεν νοιάζεται για τις ανάγκες των πελατών. Συνολικά το 45% των ερωτηθέντων
φάνηκε δυσαρεστημένο, ωστόσο το 80%
παραμένει σταθερά πελάτης της ΔΕΗ.

Π

Ξεκινούν οι αποθηκευτικοί
σταθμοί ενέργειας

ρο των πυλών είναι η ΡΑΕ να καταθέσει το
πρώτο σχέδιο κανονιστικού και ρυθμιστικού
πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας. Μέχρι τέλος του χρόνου, το σχέδιο θα κατατεθεί σε
Κομισιόν και ελληνική κυβέρνηση και θα αφορά την
εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ομάδα που επεξεργάζεται το σχέδιο, έχει λάβει
υπόψη της τα αποτελέσματα της σχετικής διαβούλευσης, τα αποτελέσματα της μελέτης του ΕΜΠ, όσα
εφαρμόζονται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τα σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ.
Το ερώτημα που προκύπτει και που όπως φαίνεται
θα απαντηθεί στην πράξη, είναι το αν το εγχείρημα
θα χρειαστεί χρηματοδοτική στήριξη, ποιο θα είναι
το έσοδο για τους επενδυτές και ποιον θα επιβαρύνει το κόστος, εάν δηλαδή θα πληρώνεται από τους
καταναλωτές ή την εταιρεία προμήθειας ρεύματος.
Όσον αφορά το τεχνικό σκέλος, γίνεται διάκριση
μεταξύ αποθηκευτικών σταθμών μεγάλης κλίμακας
στο διασυνδεδεμένο σύστημα και διεσπαρμένων
αποθηκευτικών σταθμών σε επίπεδο δικτύου διανομής. Η ΡΑΕ δεν εφαρμόζει διαχωρισμό ανάλογα με
το αν οι σταθμοί αποθήκευσης βασίζονται σε μπαταρίες ή αντλησιοταμιευτικά συστήματα, ενώ για την
εγκατάσταση στα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα δεδομένα είναι άλλα από ότι στο ηπειρωτικό σύστημα
και θα εξεταστούν χωριστά.
Ως στόχο στη συμμετοχή ΑΠΕ στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας, η χώρα μας στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την ενέργεια και

το Κλίμα, έχει θέσει το 31%, ενώ μέχρι το 2030 το
αντίστοιχο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού θα πρέπει να είναι το 55%.
Η βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι καλό να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έσοδα από τη συμμετοχή
των αποθηκευτικών σταθμών σε αγορές που αφορούν στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι
εν λόγω σταθμοί, και όχι σε επιδοτήσεις και λοιπές
κρατικές ενισχύσεις.
Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη λειτουργία των σταθμών σε άλλες χώρες, τα έσοδα
από την παροχή επικουρικών υπηρεσιών αποθηκευτικών σταθμών συμπεριλαμβανομένης και της
μείωσης των περικοπών ΑΠΕ, σε συνδυασμό με
τα έσοδα από τη συμμετοχή αυτών στις αγορές του
Target Model και σε arbitrage, είναι επαρκή. Σε χώρες όμως σαν την Ελλάδα που δεν έχει ακόμη ανεπτυγμένη αγορά ενέργειας, συνήθως εφαρμόζεται η
χρηματοδοτική στήριξη.
Η χρηματοδοτική στήριξη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μειωμένη φορολογία, η μείωση (ή και
εξαίρεση) των χρεώσεων χρήσης δικτύου και η λειτουργική ενίσχυση μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Έτσι τουλάχιστον πράττουν η Γερμανία, Αυστρία,
Σουηδία, Ιρλανδία καθώς και η Αγγλία.
Τέλος, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμβάλει
και το κράτος στην όλη προσπάθεια, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, όπου παρέχονται επιπλέον
κίνητρα για την προώθηση ανάπτυξης των έργων
αποθήκευσης ενέργειας.

Έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας
το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Έ

να χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας στις 27
Ιουνίου, και γιόρτασε την ημέρα αυτή. Σε
μία εκδήλωση που είχε θέμα «Απολογισμός του
1ου χρόνου λειτουργίας- επόμενα βήματα για
τη μετάβαση στις Νέες Αγορές» παρευρέθηκαν
πάνω από 150 στελέχη ενεργειακών εταιρειών,
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και
φορέων καθώς και στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν
τα σημαντικά βήματα που έγιναν αυτούς τους 12

μήνες λειτουργίας και αφορούσαν την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την
ίδρυση του EnEX Group. Ακόμη, εκτέθηκαν τα επόμενα σχέδια για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού
μοντέλου στόχου και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος της ενεργειακής αγοράς με τη συμμέτοχη
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Ο διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών HEnEx
& EnExClear, Μ. Φιλίππου, κατά την ομιλία του
έκανε λόγο για την σύσταση των εταιρειών, την
επιτυχή μεταφορά όλων των υποδομών στις νέες

εγκαταστάσεις, στη σύνταξη των κανονισμών της
αγοράς, στην υπογραφή συμφωνιών με αντίστοιχα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και διαχειριστές συστημάτων, στην απόκτηση του ευρωπαϊκού αλγορίθμου σύζευξης και στη συνεργασία με την περιφέρεια Ιταλίας για την εφαρμογή της σύζευξης.
Ο κ. Φιλίππου τέλος, αναφέρθηκε στην ανάθεση μελέτης για την ανάπτυξη πλατφόρμας συναλλαγών σε προϊόντα φυσικού αερίου στην Ελλάδα
και την ευρύτερη περιοχή.
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ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
Î Î Τελικά υπάρχει χρηματικό έλλειμμα στη ΔΝΥ, ΝΑΙ Ή ΟΧΙ. Αν ναι τα χρήματα επεστράφησαν ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Εμείς θα επιμένουμε
μέχρι να πάρουμε απάντηση…αρκεί να μην αργήσει για να μην βρεθούνε κάποιοι προ εκπλήξεως..

Οι κίνδυνοι από τις υψηλές θερμοκρασίες

Τ

ο σύστημα ηλεκτρισμού δοκιμάζουν οι
υψηλές θερμοκρασίες της καλοκαιρινής
περιόδου, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος
μπλακ άουτ να είναι μέρα με τη μέρα όλο και
πιο ορατός.
Τις τελευταίες ημέρες η ανησυχία στους
κόλπους των διαχειριστών στο σύστημα
διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και στο σύστημα μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) είναι έντονη, αφού τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση θα μπορούσε να
διογκώσει την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της
ΔΕΗ. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν
διαμαρτυρίες καταναλωτών λόγω συνεχών
διακοπών ρεύματος σε πολλές περιοχές της
Αττικής.
Η αυξημένη ζέστη είναι αδιαμφισβήτητα
εχθρός της καλής λειτουργίας του συστήματος
ηλεκτροδότησης, δεδομένου ότι ένα καινούριο
καλώδιο ή ένας μετασχηματιστής μπορεί να
εμφανίσει βλάβη, όταν η θερμοκρασία ανέβει
αρκετά. Βλάβες έχουν εντοπιστεί ακόμη και σε

πρόσφατα υπογειοποιημένες
γραμμές μέσης τάσης του
δικτύου διανομής. Αυτό
συμβαίνει γιατί το καλοκαίρι
δοκιμάζονται τα όρια και οι
αντοχές των υλικών. Τέτοιες
βλάβες έχουν εντοπιστεί και
σε άλλες χώρες της Ευρώπης
και στις ΗΠΑ λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών.
Δεν θα μπορούσε βεβαίως
σε αυτές τις περιπτώσεις
να μην έχει παρέμβαση και
ο άνθρωπος. Ένας εξίσου
σοβαρός λόγος δημιουργίας
προβλημάτων είναι οι
ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό.
Ίσως να μην γίνεται πιστευτό αλλά είναι μία
πραγματικότητα, μία εταιρία με 6.500 άτομα
προσωπικό να καταγράφει ελλείψεις. Όπως
και να έχει, τα προβλήματα την περίοδο του κα-

λοκαιριού αποκαθίστανται πιο δύσκολα, αφού
απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για την αποκατάσταση, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος
πυρκαγιάς σε περίπτωση αστοχίας υλικού.
Άραγε η νέα κυβέρνηση θα πράξει το κάτι
παραπάνω ή θα έχουμε μία από τα ίδια;

