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«Η απολιγνιτοποίηση και οι μεταβολές
στον Όμιλο ΔΕΗ πηγαίνουν καλά...»

ΑΡΘΡΟ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΆΝ Ω ΚΆ ΤΩ Η ΔΕ Η

Δ

υστυχώς για άλλη μία φορά, η ΔΕΗ διανύει μία περίοδο αλλαγών και μεταβολών που επηρεάζουν τόσο τους εργαζομένους, όσο και τον καταναλωτή.
Είναι αλήθεια ότι και στο παρελθόν επιχείρησαν και άλλες κυβερνήσεις να φέρουν νέες
αρχές, νέες διαδικασίες, νέα οργανωτικά προγράμματα προκειμένου να ανατάξει η ΔΕΗ και
ταυτόχρονα να είναι συνεπείς στις Ευρωπαϊκές
ντιρεκτίβες, ώστε να οδηγηθούμε στην απελευθέρωση και στις χαμηλές τιμές!!!
Μάταια όμως, μέχρι σήμερα είδαμε τη ΔΕΗ
να είναι στην υπηρεσία των ανταγωνιστών, αυτοί να θησαυρίζουν, η ίδια να ψυχορραγεί και
οι τιμές της Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως ασανσέρ να τραβούν την ανηφόρα καταρρίπτοντας
το δόγμα της νεοφιλελεύθερης άποψης, ότι
δηλαδή η απελευθέρωση της αγοράς και ο
ανταγωνισμός θα φέρουν χαμηλές τιμές για
τον Έλληνα πολίτη.
Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται, μετά από τόσα
χρόνια λειτουργίας της αγοράς και παρά τα
αντίθετα αποτελέσματα, ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν ίδιες Ευρωπαϊκές εμμονές και Ελληνικές υποταγές για ακύρωση κάθε έννοιας
μονοπωλιακών πρακτικών και λειτουργειών.
Ως εκ τούτου η DG Competition (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) επιμένει ότι η απολιγνιτοποίηση δεν ανοίγει την αγορά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται επιμονή για συνέχιση της
παραγόμενης φτηνής ενέργειας (λιγνιτικής και
υδροηλεκτρικής) προς τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος
διαμόρφωσης της τιμής.
Ως εκ τούτου, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την απολιγνιτοποίηση αλλά και
με την κατάργηση των ΝΟΜΕ: Δηλαδή έπραξε
λάθος η κυβέρνηση που ανακοίνωσε την απολιγνιτοποίηση, αφού η DG Comp έχει αντίθετη
άποψη, γεγονός που επιδιώκει να αντικαταστήσει τα ΝΟΜΕ (δημοπρασίες) με άλλο μηχανισμό
εκτός δημοπρασιών, ώστε να υπάρχει συνέχεια
για παροχή φτηνής Ηλεκτρικής ενέργειας στη
βιομηχανία;
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια
της αξιολόγησης με τους θεσμούς, η ΔΕΗ για
άλλη μία φορά υπόκειται σε μία διαδικασία
εξυγίανσης με νέα οργανογράμματα, με νέα
πρόσωπα, με πολλούς ακριβοπληρωμένους

συμβούλους, προκειμένου να οδηγηθεί σε μία
νέα μεταλιγνιτική εποχή που θα της εγγυάται
την παρουσία της, στον ενεργειακό χάρτη της
χώρας.
Το σχέδιο αναγέννησης της ΔΕΗ, σύμφωνα
με τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης, βασίζεται σε τρείς πυλώνες στην παραγωγή κυρίως
μέσω των ΑΠΕ, στην ψηφιοποίηση και στην
επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλα προϊόντα
προστιθέμενης αξίας. Το ζητούμενο όμως είναι
αν μπορεί η ΔΕΗ να παραμείνει μία επιχείρηση
προστιθέμενης αξίας στην αγορά, χωρίς την λιγνιτική της παραγωγή διαθέτοντας μόνο υδροηλεκτρικά, ελάχιστο φυσικό αέριο και άνευ
ουσίας, αμελητέα ποσότητα από ΑΠΕ.
Αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές, η ΔΕΗ
με την μορφή που ξέραμε, δεν θα υπάρχει στο
μέλλον. Στο εξής θα μιλάμε για μία ΔΕΗ ΝΑΝΟ,
που θα ακολουθεί εκ του μακρόθεν τους ανταγωνιστές, οι οποίοι θα παίζουν πρώτο ρόλο
στην αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΔΕΗ που ξέραμε τελείωσε, τόσο γιατί οι
κυβερνήσεις και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ήταν εχθρικές για αυτή, όσο γιατί η τελευταία απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο
όλων των μονάδων το 2028 αντί για το 2038
που είχε αποφασιστεί στην Ε.Ε. ήταν η χαριστική βολή.
Η αυριανή ΔΕΗ που σχεδιάζουν θα είναι πολύ
μικρότερη από τη «μικρή ΔΕΗ» που σχεδίαζε
η τότε κυβέρνηση, ενώ η απολιγνιτοποίηση
συνοδεύεται με κατάργηση 4500 θέσεων εργασίας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το οικονομικό
σοκ που θα προκληθεί στη Δυτική Μακεδονία
και στην Αρκαδία, όπου ένα πλήθος μικρών

και άλλων επιχειρήσεων θα αφανιστούν, αφού
εξαρτώνται από τη ΔΕΗ.
Στο σχεδιασμό αυτό, βλέπουμε να ανακοινώνονται νέα οργανωτικά σχήματα, που αφορούν τη ΔΕΗ χωρίς βεβαίως, να έχει καμμιά
ενημέρωση το επίσημο συνδικάτο, παρά τις
δεσμεύσεις που έχει η Διοίκηση μέσω της ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας του έτους
1990.
Αγνοείται φαίνεται παντελώς, ότι η οποιαδήποτε αλλαγή για να έχει επιτυχία πρέπει πρώτα
να είναι αποδεκτή από τους εργαζόμενους.
Έτσι, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι η πολύπαθη
ΔΕΗ συνεχίζει να γίνεται ένα πειραματόζωο στα
χέρια και της νέας κυβέρνησης αφού βλέπουμε
να καταργούνται Γενικές Διευθύνσεις που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο και
να αντικαθίστανται με νέες, σύμφωνα με τις
εξαγγελίες και τα πλάνα της Νέας Διοίκησης.
Παρατηρείται λοιπόν, στελέχη από την μία
στιγμή στην άλλη να είναι χωρίς υπηρεσιακή
θέση και εργαζόμενοι να βρίσκονται στο κενό,
δηλαδή χωρίς υπηρεσιακή Διεύθυνση.
Μετά από όλες αυτές τις αλλαγές και την
μείωση του προσωπικού, θα περίμενε κάποιος
να δει ένα πιο ευέλικτο οργανωτικό σχήμα,
απαλλαγμένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρελθόντος, με λιγότερα στελέχη
προκειμένου να προσδίδουν θετικό πρόσημο
στις οικονομίες κλίμακας. Για την κάλυψη μέχρι σήμερα των υπηρεσιακών θέσεων, ακολουθείται η ίδια τακτική, ώστε να οδηγούμεθα
στο συμπέρασμα, ότι τίποτα στη ΔΕΗ δεν αλλάζει για το καλό της επιχείρησης.
Η βίαιη ωστόσο κατάργηση των Διευθυντών
ΒΟΚ – μέσα σε μία νύκτα – προκειμένου να
έρθουν νέα πρόσωπα, κυρίως από την αγορά
ή να ξαναπροσλάβουν τους ίδιους με μεγαλύτερες αμοιβές, δεν τιμά το κύρος της ΔΕΗ και
δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα προσδώσει
εκσυγχρονισμό στην επιχείρηση, αν φέρουν
στελέχη από την αγορά.
Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί μία προσβολή
σε αυτή την κατηγορία προσωπικού, αγνοείται
η προσφορά τους, ενώ για άλλη μία φορά ακολουθήθηκε η μέθοδος φύγε εσύ, έλα εσύ!!!
Τέτοιες λογικές και τακτικές μόνο εκσυγχρονισμός δεν είναι.

Οι υπέρογκες αμοιβές της νέας διοίκησης της ΔΕΗ

Ο

χαρακτηρισμός που έχει επικρατήσει για τα
επιφανή στελέχη επιχειρήσεων ως golden
boys στη ΔΕΗ επιβεβαιώνεται. Μόνο πρόκληση μπορούν να αποτελούν οι υπέρογκες
αμοιβές της νέας διοίκησης της ΔΕΗ, τη στιγμή
μάλιστα που από 1η Σεπτεμβρίου οι καταναλωτές επιβαρύνονται με αύξηση 16% στα τιμολόγιά
τους.
Στις 23 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση της επιχείρησης κατά την
οποία επικυρώθηκαν οι ετήσιες αποδοχές. Με
βάση τις διατάξεις του νόμου 4643/2019 που
εισηγήθηκε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, ο
νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ Γ. Στάσσης θα λαμβάνει ετησίως 200.000
ευρώ και μπόνους έως και 100.000 ευρώ. Συν
το εταιρικό αυτοκίνητο, συν την κάλυψη συναφών
δαπανών.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ θα λαμβάνουν ως
πολιτική αποζημίωσης 600 ευρώ (μικτό ποσό)
ανά συνεδρίαση, ενώ τα μέλη των Επιτροπών

διοικητικού συμβουλίου μικτή αμοιβή πάγιας
αντιμισθίας ύψους 13.000 ευρώ για τον Πρόεδρο
της Επιτροπής και 11.000 για τα μέλη ετησίως.
Γενναιόδωρες αυξήσεις δίνονται και στους
αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους και στα
υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη, που έχουν φτάσει
αισίως τα 110.
Ωστόσο εάν θυμηθεί κανείς το τι έλεγε η ΝΔ
προεκλογικά, περί χρεοκοπημένης ΔΕΗ, κάπου η
εξίσωση δεν βγαίνει. Όπως και να έχει η κατάσταση, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ θα κριθεί αυστηρά,
με δεδομένο το νέο πλάνο απολιγνιτοποίησης, σε
συνάρτηση με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου
και την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Και όλα αυτά
τη στιγμή που η έλλειψη ρευστότητας συνεχίζεται
μαζί με τα χρέη από τα ληξιπρόθεσμα που φτάνουν τα 2,7 δις ευρώ.
Να θυμίσουμε ότι από το 2010 λόγω των μνημονίων οι αμοιβές της διοίκησης της ΔΕΗ είχαν
μειωθεί στα 4.631 ευρώ το μήνα, με διαδοχικές
νομοθετικές ρυθμίσεις και είχαν εξισωθεί με αυ-

τές των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων.
Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην τελευταία
έκθεση πολιτικής αποδοχών της ΔΕΗ, στην οποία
υπάρχουν αναλυτικά οι μισθοδοσίες της προηγούμενης διοίκησης.
Η κυβέρνηση δικαιολογεί την απελευθέρωση
των αμοιβών της διοίκησης της ΔΕΗ ως κίνητρο
προσέλκυσης στελεχών από την αγορά. Συν τοις
άλλοις έχουν ήδη ενταχθεί δύο αναπληρωτές διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι θα λαμβάνουν
και αυτοί 120.000 ευρώ ετησίως μαζί με μπόνους 60.000 ευρώ, τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα και τα πληρωμένα συναφή έξοδα!
Να υπογραμμίσουμε τέλος ότι οι αυξήσεις αυτές, με βάση την εισήγηση που υποβλήθηκε στην
έκτακτη γενική συνέλευση, τεκμηριώνονται από
μελέτη εξωτερικών συμβούλων, με αντικείμενο «τον προσδιορισμό ενός εύλογου επιπέδου
αμοιβών για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη
της ΔΕΗ Α.Ε.».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΟΠ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. του 2012
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τη σημερινή οικονομική συγκυρία και
των αποτελεσμάτων που βιώνει η χώρα
εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, οι

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

εξαγγελθείσες αποδοχές των στελεχών της
ΔΕΗ όχι μόνο αποτελούν παραφωνία αλλά και
πρόκληση.
Ωστόσο η απελευθέρωση των αμοιβών – 200
χιλιάδες ευρώ για τον Διευθύνοντα συν 100 χιλιάδες μπόνους, 120 χιλιάδες € για τους αναπληρωτές με αντίστοιχο μπόνους, 100 χιλιάδες
για Γενικούς Διευθυντές και 70 χιλιάδες για
τους Διευθυντές ετησίως με τα σχετικά μπόνους
αιτιολογήθηκε από την κυβέρνηση ως προσέλκυση από την αγορά στελεχών, προκειμένου να
σώσουν τη χρεωκοπημένη ΔΕΗ!!!
• Σ υνακόλουθα τίθεται το ερώτημα: Γιατί μια
χρεωκοπημένη επιχείρηση –σύμφωνα με τον
κυρ. Χατζηδάκη – να διαθέτει τόσα χρήματα
στα Διευθυντικά στελέχη εκτός και αν δεν είναι χρεωκοπημένη;
• Α ξίζει να αναφέρουμε, ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είχε
κατά το παρελθόν δηλώσει, ότι οι απολαβές
των στελεχών, ήταν χαμηλές για το μέγεθος
της εργασίας και των ανάλογων ευθυνών που
απαιτούνται κατά την άσκηση των καθηκό-

ντων τους. Οι αποδοχές αυτές όμως, ξεφεύγουν αυτών των λελογισμένων και στο εξής
θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή
μισθών και στο υπόλοιπο προσωπικό.
• Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε να εφαρμοστεί η
Συλλογική Σύμβαση του 2012 και συγκεκριμένα να γίνει σεβαστή η διάταξη που αναφέρει ότι το μισθολόγιο μετά το πέρας του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής
προσαρμογής θα επανέλθει στα ισχύοντα για
την εταιρεία την 31/12/2009.
Θυμίζουμε ότι έγιναν περικοπές, που αφορούσαν όλους τους εργαζόμενους και αφού η
κυβέρνηση επιφέρει πρακτικές προ οικονομικής κρίσης, τότε αυτό πρέπει να γίνει για όλους.
Θα επανέλθουμε.
Υ.Γ. Άραγε η μείωση του ειδικού τιμολογίου
ρεύματος του προσωπικού και των συνταξιούχων, έγινε για να εξοικονομηθούν χρήματα
προκειμένου να δοθούν στα στελέχη;
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Το πράσινο
business plan

Ε

πενδυτικός αέρας φαίνεται να φυσά στη ΔΕΗ,
μετά τον καταιγισμό προτάσεων συνεργασίας
από το εξωτερικό στον τομέα των ΑΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση της ΔΕΗ είναι πολύ
θετική απέναντι στις προτάσεις για από κοινού join
ventures στις ΑΠΕ.
Το νέο business plan της ΔΕΗ αποτελεί βασικό
άξονα για τη νέα εποχή, που σηματοδοτείται από τη
στροφή της επιχείρησης στην «πράσινη» παραγωγή ενέργειας. Άλλωστε τον περασμένο Σεπτέμβριο,
τα μέτρα βιωσιμότητας που ελήφθησαν αλλά και οι
αλλαγές που σημειώθηκαν πάνω στον λειτουργικό
εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ άνοιξαν τον δρόμο για το πιο
μεγάλο βήμα της επιχείρησης: την εκπόνηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινά από την απολιγνιτοποίηση, που τίθεται και ως ο
βασικότερος στόχος από την Ευρώπη. Τώρα η ανάγκη
αυτή είναι επιβεβλημένη όχι μόνο εξαιτίας περιβαλλοντικών αναγκών αλλά και οικονομικών. Το 2018 η
λιγνιτική παραγωγή είχε αρνητικό λειτουργικό 200
εκατ. ευρώ, ενώ το 2019 έφτασε τα 300 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ έχει δηλώσει σε πρόσφατες
συνεντεύξεις του ότι η απολιγνιτοποίηση θα είναι σταδιακή και θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια
του ηλεκτρικού συστήματος, τις ανάγκες τηλεθέρμανσης των τοπικών κοινωνιών, ενώ θα υπάρξει μέριμνα
και για τους εργαζόμενους στις μονάδες που κλείνουν. Τέλος, εκτός από την απολιγνιτοποίηση, το νέο
πλάνο της ΔΕΗ εμπεριέχει και κινήσεις για τον εκσυγχρονισμό της εμπορίας και εν γένει την αναδιοργάνωση των εμπορικών υπηρεσιών της επιχείρησης.
Στη νέα εποχή όλοι ποντάρουν στη ΔΕΗ. Πάνω
από δέκα ελληνικοί και ξένοι όμιλοι βρίσκονται στο
προσκήνιο για επικείμενη συνεργασία με την επιχείρηση για την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, ενώ
έχει ήδη υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας για την
ανάπτυξη έργων ΑΠΕ τουλάχιστον 300 MW, με την
κοινοπραξία της Masdar του Άμπου Ντάμπι και της
φινλανδικής Taaleri Energia.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα επόμενα χρόνια η αγορά των ΑΠΕ θα στηρίζεται στα διμερή
συμβόλαια ανάμεσα στους παραγωγούς και τη βιομηχανία ή τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος.
Πάντως οι μέχρι τώρα καταγραφές δείχνουν πως
μια πράσινη ΔΕΗ «πουλάει» στο εξωτερικό. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από το φόρουμ της Σανγκάης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΟΠ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ
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ίναι γνωστό, ότι κάθε αλλαγή που επιχειρείται για να έχει αποτέλεσμα και επιτυχία θα
πρέπει να γίνεται αποδεκτή και από τους ίδιους τους εργαζόμενους που τους αφορά.
Για να συμβεί, όμως, αυτό θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να γίνονται κοινωνοί και γνώστες αυτών των αλλαγών, πριν ανακοινωθούν και τις πληροφορηθούν από τα μέσα ενημέρωσης.
Στην περίπτωση της αναδιοργάνωσης που επιχειρείται από τη Διοίκηση της ΔΕΗ δεν ακολουθείται η παραπάνω τακτική, αλλά η μέθοδος της προηγούμενης Διοίκησης, δηλαδή μέσα σε
μία νύχτα να έχουμε κατάργηση υπηρεσιακών διευθύνσεων και διευθυντικών στελεχών, με
αποτέλεσμα μισθωτοί να βρίσκονται στο κενό και να μην ανήκουν πουθενά, ενώ ταυτοχρόνως
βλέπουμε η οργανωτική δομή να αυξάνεται, έγιναν ήδη εννέα Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και
ο αριθμός των στελεχών, παρόλο που η ΔΕΗ μικραίνει αργά και σταθερά.
Γιατί άραγε συμβαίνουν όλα αυτά και δεν τηρούνται για τόσο μεγάλες μεταβολές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ο διάλογος που πρέπει να γίνει με το επίσημο Συνδικαλιστικό
κίνημα; Ποιος είναι ο φόβος της Διοίκησης και δεν ενημερώνει το Σ.Κ. για το τι προτίθεται να
κάνει τουλάχιστον οργανωτικά στη ΔΕΗ; Η άποψη του Συνδικάτου δεν θα είναι χρήσιμη σε μία
προσπάθεια που η ΔΕΗ μετασχηματίζεται προς «το καλό της»;
Ο μετασχηματισμός αυτός που αποβλέπει; Σε ένα σύγχρονο οργανωτικό σχήμα, ευέλικτο,
αποτελεσματικό ή σε ένα πολυδαίδαλο, γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο όχι μόνο δεν θα
εξοικονομεί οικονομίες κλίμακας, αλλά θα διαιωνίζει μία αναχρονιστική κατάσταση;
Δηλώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε συνδιαχείρηση, θέλουμε ενημέρωση
γι’αυτό, καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να ανοίξει τα χαρτιά της, να πάψει να σχεδιάζει εν κρυπτώ και παραβύστω, να ενημερώσει το Σ.Κ. στη ΔΕΗ, ώστε να έχει έγκυρη ενημέρωση και όχι
παραπληροφόρηση που προκαλεί διάχυτη αγωνία και αβεβαιότητα στο προσωπικό της ΔΕΗ!!!
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Τα σχέδια για το «σβήσιμο»
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

την τελική ευθεία μπαίνουν τα σχέδια
για το σβήσιμο των φουγάρων στις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής. Η νέα
μελέτη ενεργειακής επάρκειας του ΑΔΜΗΕ,
περιλαμβάνει ένα ήπιο σενάριο αλλά με γρήγορες διαδικασίες για την απολιγιτοποίηση.
Ωστόσο από αρχές Δεκεμβρίου έχει τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση το Εθνικό σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προσανατολίζεται σε λύσεις συμβατές με αυτές
που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες.
Έτος-ορόσημο θεωρείται το 2023, διότι
τότε θα πρέπει να έχουν κλείσει οι 14 υφιστάμενες λγνιτικές μονάδες και να ξεκινήσει
η λειτουργία της νέας μονάδας «Πτολεμαΐδα
V», η οποία θα μείνει στο ενεργειακό σύστημα έως το 2028 που θα μπει τέλος στο
κάρβουνο, όπως έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός.

Άμεσα, βάσει τόσο των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων όσο και των σχεδίων της κυβέρνησης, θα πρέπει να βγουν εκτός η Καρδιά I
και ΙΙ καθώς και το Αμύνταιο I και ΙΙ, το 2021
η Καρδιά ΙΙΙ και ΙV, το 2022 η Μεγαλόπολη ΙΙΙ
και ΙV, ο Άγιος Δημήτριος I και II, τo 2022 ο
Άγιος Δημήτριος ΙΙΙ και IV, το 2023 ο Άγιος
Δημήτριος V και η Μελίτη I.
Η Πτολεμαΐδα V θα μπει σε δοκιμαστική
λειτουργία το 2022 με στόχο το 2023 να είναι
σε πλήρη λειτουργία.
Το σχέδιο περιλαμβάνει τη μείωση των
GWh την επόμενη δεκαετία ως εξής:
• 8.114 GWh το 2020
• 5.199 GWh το 2022
• 4.536 GWh το 2025 και το 2027
• Μηδέν το 2030.

Ο λιγνίτης φεύγει
αλλά τα προβλήματα είναι εδώ

Η

απεξάρτηση της χώρας και, εν προκειμένω, της αγοράς από τον
άνθρακα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Όσο και αν θεωρούν ορισμένοι ότι βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών και δεσμεύσεων τα προβλήματα ξεπερνιόνται και περνάμε αισίως στη νέα εποχή, η πραγματικότητα
είναι τελείως διαφορετική. Η επιτυχία ενός φιλόδοξου σχεδίου για πλήρη
απεξάρτηση από τον άνθρακα θα καθοριστεί από τέσσερις κυρίως παραμέτρους: από το πόσες μονάδες φυσικού αερίου θα μπουν στο ηλεκτρικό
σύστημα της χώρας, πόσες λιγνιτικές μονάδες θα μείνουν σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά και πόσο γρήγορα θα μπορέσει η ΔΕΗ και συνολικά η αγορά
να προχωρήσει τα μεγάλα έργα στις ΑΠΕ, μαζί και τις διασυνοριακές και
ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Εάν όλο αυτό το εγχείρημα δεν στηριχτεί επενδυτικά, δηλαδή οικονομικά από σταθερούς κρατικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες, δεν θα
μπορέσει να αποδώσει.
Ακόμη, έχει διαπιστωθεί πως ο σχεδιασμός για την απόσυρση των μονάδων το 2023 δεν ακυρώνει τη βούληση της Ε.Ε. που θέλει τη ΔΕΗ να

ανοίγει σε τρίτους την πρόσβαση στον λιγνίτη, ως υποχρέωση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το ΥΠΕΝ έχει προτείνει τη δημιουργία μιας
εταιρίας Ειδικού Σκοπού (SPV), η οποία θα αγοράζει ενέργεια σε σταθερή
τιμή από τη ΔΕΗ και θα επιτρέπει στους καταναλωτές υψηλής τάσης να
αγοράζουν ρεύμα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Ωστόσο ακόμη και αυτή η
σκέψη βρίσκει εμπόδια, διότι οι μεγάλοι βιομηχανικοί πελάτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό το SPV άλλες εταιρείες πλην της βιομηχανίας, με την αιτιολογία ότι οι ιδιώτες προμηθευτές δεν έχουν μηχανισμό
αντιστάθμισης.
Μέσα σε αυτή τη διαφωνία, από την πλευρά της η Ε.Ε. πιέζει τη ΔΕΗ
να διαθέσει σε αυτό το SPV ενέργεια και από τα υδροηλεκτρικά της εργοστάσια, κάτι στο οποίο βρίσκει αντίθετο το υπουργείο. Μαζί με τα ζητήματα της τηλεθέρμανσης λοιπόν, θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις και
διαπραγματεύσεις ακόμη για να καταλήξει η ελληνική πλευρά μαζί με την
Κομισιόν σε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σενάριο.

«Γκρινιάζει» η Κομισιόν
για τις μεταρρυθμίσεις στη ΔΕΗ

Ο

ι μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει με τάχιστους
πια ρυθμούς η ΔΕΗ θεωρούνται μεγάλο «αγκάθι» τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το ίδιο τον πρόεδρο της ΔΕΗ, Γ. Στάσση. Και
αυτό γιατί η Κομισιόν σε πρόσφατη έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας
αναφέρει πως δεν θεωρεί επαρκή τα μέτρα για την αγορά ηλεκτρισμού. Η
Κομισιόν δίνει μεγάλη σημασία στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη ΔΕΗ,
ιδιαίτερα στο κομμάτι της απολιγνιτοποίησης, το άνοιγμα της αγοράς, τη
ΔΕΠΑ και τις ΑΠΕ.
Ωστόσο μέσα στον Ιανουάριο η ελληνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την
Κομισιόν πως πρόκειται να λάβει εναλλακτικά μέτρα για την αποκλειστική
πρόσβαση της ΔΕΗ στον λιγνίτη. Μένει τώρα η εφαρμογή του σχεδίου της
διοίκησης για την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής.
Η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει συγκεκριμένα πως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς, μέτρα που
αν εφαρμοστούν πλήρως θα φέρουν μεγάλες εξελίξεις με μια ανοιχτή
αγορά στο target model, έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να είναι ανοιχτή σε περισσότερες ΑΠΕ. Επίσης επιρρίπτει
ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση και στη ΔΕΗ για το ότι δεν είχε
θετική έκβαση ο διαγωνισμός αποεπένδυσης λιγνιτικών μονάδων. Οι συντάκτες της έκθεσης παραθέτουν όλο το ιστορικό από τον Οκτώβριο του
2018 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 και το γεγονός ότι κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλε προσφορά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος
ζητά μέτρα για να καλυφθεί το κενό, το οποίο χαρακτηρίζει παραβίαση

της αντιμονοπωλιακής δέσμευσης
της χώρας.
Σχετικά με τα οικονομικά της
επιχείρησης, η Κομισιόν αναγνωρίζει πως έχουν γίνει βήματα για την εξυγίανση της ΔΕΗ και
αυτό φάνηκε καθαρά από την έκθεση για τα αποτελέσματα στις αγορές.
Τώρα αναπτύσσονται μέτρα για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων
προκλήσεων των οφειλών και των στρατηγικών κακοπληρωτών. Ωστόσο
«μελανό σημάδι» χαρακτηρίζεται η κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
Η ελληνική πλευρά πρότεινε την έναρξη δημοπρασιών προθεσμιακών
προϊόντων τον Φεβρουάριο, μέτρο που οι Βρυξέλλες αποδέχτηκαν με επιφύλαξη, ζητώντας την παρακολούθηση του, ώστε η ΡΑΕ να είναι σε θέση
να λάβει μέτρα σε περίπτωση «κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης».
Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη πως οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, εξαιτίας
της ανόδου των τιμών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Τις τιμές
λιανικής τις βρίσκουν κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Το Υπουργείο χαρακτηρίζει θετική την έκθεση, με δεδομένο ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες και δέχεται τις
περαιτέρω πρωτοβουλίες μέσα από το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕΗ
και το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
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Ρυθμίσεις οφειλών-Μάχη με τα ληξιπρόθεσμα

Α

Από την 1η Οκτωβρίου όπου και μπήκε σε
εφαρμογή το νέο σύστημα διακανονισμού
των ληξιπρόθεσμων χρεών, η ΔΕΗ διακανόνισε πάνω από 155 εκατ. ευρώ οφειλές. Μέχρι
στιγμής έχουν ενταχθεί πάνω από 110.000 πελάτες της ΔΕΗ στο πρόγραμμα ρύθμισης. Τα τελευταία στοιχεία μάλιστα, δείχνουν μία τάση σταθεροποίησης των χρεών, όπως αναφέρουν και σε
δηλώσεις τους κύκλοι της διοίκησης της ΔΕΗ.
Εκτός όμως από την ένταξη στο σύστημα ρύθμισης οφειλών, παρατηρείται πως ο Οκτώβρης
ήταν μήνας βελτίωσης της εισπραξιμότητας.
Δηλαδή κατά τον μήνα αυτόν εισπράχθηκαν και
παλαιότερες οφειλές.
Όσον αφορά την αποχώρηση πελατών, τα στοιχεία αναφέρουν πως το μεγάλο κύμα αποχωρήσεων σημειώθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση
των αυξήσεων των τιμολογίων της ΔΕΗ. Δηλαδή,
τον Σεπτέμβριο αποχώρησαν περίπου 30.000 πελάτες. Ωστόσο το τελευταίο δίμηνο του 2019 οι
αποχωρήσεις μειώθηκαν, ενώ άλλοι 30.000 μετέπεσαν στην καθολική υπηρεσία. Δηλαδή η ΔΕΗ
σταμάτησε να τους εξυπηρετεί λόγω οφειλών.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως η σταθεροποίηση των
ληξιπρόθεσμων είναι ένα θετικό σημάδι για την
οικονομική πορεία της ΔΕΗ, ωστόσο για να πει
κανείς πως ο κίνδυνος ξεπεράστηκε θα πρέπει

να υπάρξει σημαντική υποχώρηση των χρεών.
Να μην ξεχνάμε πως το πρώτο εξάμηνο του 2019
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφθαναν τα 2.792 δις
ευρώ, εκ των οποίων το 1 δις αφορούσε τελικούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης, δηλαδή σπίτια
και επιχειρήσεις που το ρεύμα είχε κοπεί ή είχε
πραγματοποιηθεί αλλαγή ΑΦΜ και παρόχου.

Τα χρέη από το 2017 μέχρι
και σήμερα
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα χρέη προς τη
ΔΕΗ:
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων στην κατηγορία νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις έφταναν
το 1,693 δις ευρώ. Από αυτά τα χρήματα τα 927
εκατ. ευρώ αφορούν στους τελικούς καταναλωτές, ενώ τα 766 εκατ. ευρώ αφορούν αυτούς που

Μειωμένα τιμολόγια από τη ΔΕΗ
με νέα συμβόλαια

Ν

έο μοντέλο τιμολόγησης των χρεώσεων ετοιμάζει η ΔΕΗ, μετά και τη δυναμική είσοδο της
εταιρείας στην αγορά φυσικού αερίου. Στόχος η συγκράτηση της πελατειακής βάσης. Έτσι
λοιπόν, συμβόλαια που θα μοιάζουν με αυτά της κινητής τηλεφωνίας θα προσφέρονται στους
πελάτες, μαζί με εκπτώσεις αλλά και επιδοτήσεις.
Τα νέα συμβόλαια της ΔΕΗ, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, θα παρέχουν εκπτώσεις που
θα κυμαίνονται γύρω από 10%, ενώ το ποσοστό έκπτωσης θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρονική
διάρκεια του συμβολαίου.
Η νέα εμπορική πολιτική της ΔΕΗ θα προσφέρει πακέτα συντήρησης και επισκευής του οικιακού
εξοπλισμού, έναντι μιας μηνιαίας συνδρομής. Η νέα αυτή πολιτική έρχεται με 8 νέα τιμολόγια οικιακών και εμπορικών καταναλωτών, καθώς και με νέο πρόγραμμα διακανονισμών ανεξόφλητων
οφειλών, το οποίο μέχρι στιγμής έχει μεγάλη ανταπόκριση, δεδομένου ότι μόνο τις πρώτες 20
ημέρες έγιναν 28.000 διακανονισμοί από τους οποίους οι 8.600 τηλεφωνικά.
Η νέα διοίκηση της ΔΕΗ έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων ύψους 1,5 δις ευρώ, με τον σχεδιασμό να αφορά και τη τιτλοποίηση για ανεξόφλητες οφειλές 90 ημερών, την οποία διοργανώνει η
Deutsche Bank και μία για ανεξόφλητες οφειλές 60 ημερών που διοργανώνεται από τη Finacity.
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παραμένουν πελάτες της ΔΕΗ.
Από τους ενεργούς πελάτες της ΔΕΗ, 66.259
πελάτες χρωστούν 364 εκατ. ευρώ με οφειλές
πάνω από 3.000 ευρώ ο καθένας. Τουλάχιστον 1.104.065 πελάτες χρωστούν κάτω από
500 ευρώ. Από 500 έως 1000 ευρώ χρωστούν
189.473 πελάτες, ενώ 153.680 χρωστούν από
1000 έως 3000. Τέλος Ιουνίου του 2019, τα στοιχεία έδειχναν σε ρύθμιση 318 εκατ. ευρώ, ενώ
χρέη ύψους 2,474 δις ευρώ βρίσκονταν εκτός
ρύθμισης.
Βέβαια, τίποτε δεν συγκρίνεται με το 2017,
όπου οι οφειλές είχαν ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ,
με τα 2,536 εκατ. ευρώ να βρίσκονται εκτός ρύθμισης.

Η νέα ρύθμιση
Η νέα ρύθμιση της ΔΕΗ φαίνεται να αποδίδει,
δεδομένου ότι το νέο σύστημα εμπεριέχει μικρότερη προκαταβολή και δυνατότητα εξόφλησης
μέχρι 24 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα. Η προκαταβολή μάλιστα καθώς και οι δόσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Για
παράδειγμα:
• Γ ια χρέη έως 500 ευρώ η προκαταβολή είναι
10% και 5 μηνιαίες δόσεις.
• Γ ια 500 έως 1.000 ευρώ η προκαταβολή είναι
10% και 8 μηνιαίες δόσεις.
• Γ ια 1.000 έως 2.000 ευρώ η προκαταβολή είναι
15% και 12 μηνιαίες δόσεις.
• Γ ια 2.000 ως 3.000 ευρώ η προκαταβολή είναι
20% και 18 μηνιαίες δόσεις.
• Γ ια 3.000 και πάνω υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
ή θα επιλέξει κάποιος προκαταβολή 20% και
18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30% και 24
μηνιαίες δόσεις.
Όλα αυτά συνδέονται με το αυτόματο σύστημα
έγκρισης αιτημάτων για ρυθμίσεις οφειλών.

EUROSTAT: ΜΕΊΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΉ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019-ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΤΟ 2020

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στη
χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2019, η
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε
ελαφρά κάμψη, ενώ άνοδο παρουσίασε η τιμή
του φυσικού αερίου. Αναλυτικά, μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και τους φόρους, η
τιμή άγγιξε τα 16,50 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες,
βάση της οποίας κατατάσσεται στη 17η θέση ανάμεσα τα 28 κράτη-μέλη. Η αντίστοιχη τιμή το
2018 ήταν 16,72 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες. Η σύγκριση αυτή δίνει τη μείωση της τάξης του
1,3% για τα ελληνικά
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν στη λιανική, σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο
του 2018.
Πρώτη σε μειώσεις το 2018 ήρθε η Δανία,
με μείωση 4,3%. Ακολούθησε η Πορτογαλία με
πτώση 4,1%, η Πολωνία με 3,1%, ενώ αμέσως
μετά ακολούθησε η Ελλάδα.
Εξετάζοντας κανείς τις μέσες τιμές, θα δει
πτώση στις λιανικές αγορές της Βουλγαρίας, της
Ουγγαρίας και της Λιθουανίας, ενώ
αντίθετα αυξήσεις σημειώθηκαν
στη Γερμανία και το Βέλγιο.

Φυσικό Αέριο
Το πρώτο εξάμηνο του
2018, η τιμή στο φυσικό αέριο διαμορφώθηκε
στην Ελλάδα στα 5,55 ευρώ

Ε

ανά 100 κιλοβατώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην
13η θέση ανάμεσα στα 25 κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Κατ’ εκτίμηση, το κόστος του καυσίμου στην εγχώρια λιανική το πρώτο εξάμηνο του 2018, διαμορφώνονταν στα 4,63 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 19,8%.
Επί συνόλω των τιμών στις χώρες της Ε.Ε.,
υπήρξε μία σταθερά το πρώτο εξάμηνο του 2019,
κινούμενες στα 6 ευρώ ανά 100 kWh. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ 2018-2019 σημειώθηκαν
στην Βουλγαρία, στη Λετονία κι στην Εσθονία, με
18,3%, 15,8% και 14,2% αντίστοιχα.
Το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι μέσες λιανικές
τιμές ήταν χαμηλότερες στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία και την Κροατία, ενώ οι υψηλότερες τιμές
για το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν στη
Σουηδία, στη Δανία και στις Κάτω Χώρες.

Ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα η ρευματοκλοπή

πειτα από το περιορισμό του φαινομένου που καταγράφηκε το 2017 για
πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η ρευματοκλοπή επανέρχεται και μάλιστα δριμύτερη.

Η ανάκαμψη του φαινομένου έγινε μέσα στη χρονιά όπου ξεκίνησε να
τρέχει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο την αξία της ενέργειας που κατανάλωσαν,
με προσαυξήσεις αλλά και να καταβάλουν ένα διαχειριστικό κόστος από
300 έως 750 ευρώ. Επίσης εντός του 2018, ξεκίνησαν και οι αποκοπές
ηλεκτροδότησης για όσους παραβάτες δεν καταβάλλον εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τις οφειλές που τους έχουν καταλογιστεί, λόγω
ρευματοκλοπής.
Έτσι, σύμφωνα με μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ για το 2018, οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου ανήλθαν στο 4,1% των απωλειών της συνολικής ενέργειας που εισήλθε στο δίκτυο διανομής. Ένα ποσοστό κατά 0,9% μεγαλύτερο
από το 2017, όταν οι μη τεχνικές απώλειες είχαν αγγίξει το 3,2%.
Η πλέον αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου δεν
είναι άλλη από την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών ρεύματος, σε όλη
τη χαμηλή τάση, αφού ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι πως γίνεται
δύσκολη η επέμβαση στο ρολόι για την επιβράδυνση της καταμέτρησης, ενώ
η παράκαμψη του μετρητή γίνεται αμέσως αντιληπτή, καθώς η κατανάλωση
παρακολουθείται εξ αποστάσεως σε συνεχή βάση.
Όμως, ως ένα άμεσο αντίμετρο, η ΡΑΕ από τις αρχές του 2018 είχε ανα-

κοινώσει πως σχεδίαζε τη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρόθεση της Αρχής ήταν να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού ώστε ένα ποσοστό των εσόδων να συναρτάται
με το παρατηρούμενο επίπεδο απωλειών ενέργειας στο δίκτυο, σχέδιο που
ωστόσο έχει μείνει μόνο στο χαρτί.

Ο
ΝΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ
To αντικοινωνικό φαινόμενο της ρευματοκλοπής γνωρίζει έξαρση κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που οδήγησε στην αυστηροποίηση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του. Με βάση το νέο πλαίσιο:
Η αυθαίρετη παρέμβαση σε στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου αποκλειστικής αρμοδιότητας και ευθύνης του ΔΕΔΔΗΕ, όπως οι μετρητές, με
σκοπό την αλλοίωση της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας
ή τη μη καταγραφή της (ρευματοκλοπή), πέραν του ότι ενέχει σοβαρό
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνιστά και ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως.
Ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό ρευματοκλοπών και δύναται να διακόψει άμεσα την ηλεκτροδότηση, όταν
διαπιστώσει επικίνδυνη για την ασφάλεια των καταναλωτών και των ιδιοκτησιών τους παρέμβαση, ή αυθαίρετη επανασύνδεση.
Στις περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, ο παραβάτης θα κληθεί να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ την αξία της ενέργειας την οποία κατανάλωσε χωρίς να καταγραφεί από τον μετρητή, με σημαντικά προσαυξημένη τιμή της κιλοβατώρας (kWh). Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της
αξίας της ενέργειας αυτής θα γίνεται στη βάση της Διοικητικά Οριζόμενης
Τιμής των 0,15 €/kWh, προσαυξημένης κατά 70%, δηλαδή με τιμή 0,255
€/kWh, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Επιπλέον, ο παραβάτης
θα κληθεί να καταβάλει και το διαχειριστικό κόστος του ΔΕΔΔΗΕ, που
κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 750 ευρώ.

παρά μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση. Επίσης δύναται να επιβάλλει
περιορισμούς στην αλλαγή χρήστη στην παροχή αυτή, μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής ή στην πρόσβαση του υπόχρεου στο Δίκτυο μέσω
άλλης παροχής.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στο να μην ενδίδουν
σε προτάσεις επιτήδειων για δήθεν “εξοικονόμηση ενέργειας” με τοποθέτηση διαφόρων συσκευών στις μετρητικές διατάξεις, αφού στις περιπτώσεις αυτές, η υποσχόμενη “εξοικονόμηση” επέρχεται με παράνομη
επέμβαση στη μετρητική διάταξη, δηλαδή με ρευματοκλοπή. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, κινδυνεύουν να τους καταλογιστεί διάπραξη ρευματοκλοπής,
με τις ποινικές συνέπειες που συνεπάγεται και να κληθούν να καταβάλουν την αξία της μη καταγραφείσας ενέργειας με προσαυξημένη τιμή
και με κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να μεριμνούν κατά την εκμίσθωσή
τους, ώστε ο εκάστοτε μισθωτής να μεταφέρει την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος στο όνομά του, προκειμένου να μην βρεθούν υπόλογοι για τυχόν παράνομες πράξεις που διέπραξαν άλλοι.
Δεδομένου ότι ως ρευματοκλοπή χαρακτηρίζεται πλέον και η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
προμήθειας (π.χ. η περίπτωση που ο προηγούμενος μισθωτής διέκοψε
την ηλεκτροδότηση με την αποχώρησή του από το ακίνητο), θα πρέπει
οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, να μην παραχωρούν τη χρήση τους, προτού οι μισθωτές
συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφέρουν
την παροχή στο όνομά τους.
Τονίζεται ότι από το φαινόμενο της ρευματοκλοπής, επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές, αφού σε αυτούς μετακυλίεται το αυξημένο κόστος
της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, λόγω των ρευματοκλοπών. Υπό την έννοια αυτή, η ρευματοκλοπή συνιστά αντικοινωνική
συμπεριφορά, αφού το “όφελος” των ολίγων μεταφράζεται σε ζημία των
πολλών.
Παράλληλα με την αταλάντευτη εφαρμογή του νέου πλαισίου, ο ΔΕΔΔΗΕ
θα εντείνει τους στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό κρουσμάτων
ρευματοκλοπής, διαθέτοντας όλους τους πόρους του στον αγώνα για
την ανακοπή του φαινομένου αρχικά και τη δραστική περιστολή του στη
συνέχεια, προσδοκώντας στη συμπαράσταση και συνδρομή των καταναλωτών.

Περισσότερες πληροφορίες

www.deddie.gr

Σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός τακτής
προθεσμίας (ή δόσης αυτού σε περίπτωση διακανονισμού), ο ΔΕΔΔΗΕ
διακόπτει άμεσα την ηλεκτροδότηση και η παροχή δεν επανασυνδέεται
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Το βλέμμα στραμμένο στο φυσικό αέριο έχει η ΔΕΗ

λη η προσπάθεια στροφής στην πράσινη
ενέργεια και η διαδικασία απολιγνιτοποίησης της αγοράς, φέρνουν στο προσκήνιο το φυσικό αέριο και τις δυναμικές στο
οικονομικό σύστημα. Έτσι λοιπόν, η ΔΕΗ έχει
ήδη ετοιμαστεί να μπει δυναμικά στην αγορά
του φυσικού αερίου. Μάλιστα η αρχή έγινε τον
περασμένο Οκτώβρη, όπου και λάνσαρε 8 διαφορετικά πακέτα για οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες, προσφέροντας έκπτωση 15% για
όσους μπουν στα οικιακά της προγράμματα μέχρι
τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Στα επαγγελματικά
προγράμματα, η αντίστοιχη έκπτωση είναι 10%.
Τώρα η επιχείρηση ετοιμάζεται να διεκδικήσει capacity στην β’ φάση του market test
για τον πλωτό σταθμό της Αλεξανδρούπολης,
ενώ είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη β’ φάση
του market test για το FSRU, προκειμένου να
δεσμεύσει χωρητικότητα, καλύπτοντας έτσι την
τροφοδοσία των μονάδων της και πουλώντας
φυσικό αέριο στην χονδρεμπορική, όπως οι άλ-

Θα χωρέσει η
Ελλάδα τόσες ΑΠΕ;

Ε

ξαιρετικά φιλόδοξοι είναι οι στόχοι στους
οποίους έχει συμφωνήσει η χώρα μας, για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος.
Τώρα όλοι θέλουν μερίδιο στη πίτα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ΑΠΕ, ανακοινώνοντας νέα μεγάλα σχέδια.
Κορωνίδα στη δραστηριότητα των ΑΠΕ η ΔΕΗ,
που σχεδιάζει να εγκαταστήσει ΑΠΕ με ισχύ 1
GW, χωρίς να είναι πρόβλημα για αυτήν οι
εκτάσεις, διότι θα αξιοποιήσει τις εκτάσεις των
λιγνιτικών που θα κλείσουν.
Έντονο παρών έχουν και τα ΕΛΠΕ σε αυτή
την ιστορία. Η επιχείρηση των Ελληνικών Πετρελαίων σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις για
να ενισχύσει το πράσινο χαρτοφυλάκιο της, με
δεδομένο το οικονομικό υπόβαθρο του έργου.
Το επιχειρησιακό πεδίο των ΑΠΕ φαντάζει μονοπώλιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις
ενέργειας της χώρας μας, διότι είναι συχνό το
φαινόμενοι οι μικροί παίκτες να εμφανίζονται
απλά και μόνο για τη συμμετοχή τη στιγμή που
το πλαίσιο για τις ενισχύσεις δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.
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λοι μεγάλοι παίκτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Όλο αυτό της δίνει τη
δυνατότητα, εφόσον δεν καταναλώσει το αέριο, να το πουλήσει εντείνοντας παράλληλα
και τον ανταγωνισμό.
Ο στόχος είναι να καταφέρει η ΔΕΗ να έχει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή
την αγορά που μπορεί να μετεξελιχθεί σε hub
αερίου για την τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και να πάρει θέσεις στο
νέο αναβαθμισμένο τοπίο, λόγω της ολοκλήρωσης διεθνών έργων διαμετακόμισης, όπως του
TAP και IGB, αλλά και των προοπτικών που προσφέρουν ο τερματικός της Αλεξανδρούπολης,
όπως και η υπόγεια αποθήκη της Καβάλας.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η προσπάθεια που κατέβαλλε η επιχείρηση τέλη
Νοεμβρίου για να εξασφαλίσει slots για τη
Ρεβυθούσα, δεν κατέληξε σε επιτυχία, με αποτέλεσμα όπως και η Motor Oil να μείνουν εκτός

terminal, αφού δεν εξασφάλισαν ούτε ένα
slot. Όταν η ΔΕΗ ανακοινώσει τη νέα
εμπορική της πολιτική, θα είναι
έτοιμη να διεκδικήσει capacity
στο FSRU. Μέσα σε όλα αυτά,
υπάρχει και η σκέψη μελλοντικά να υπάρξει δραστηριοποίηση γύρω από τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης σε
πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε πως προς το
παρόν αυτός ο τομέας δεν ενδιαφέρει την εταιρεία: «δεν έχουμε σχεδιάσει να επενδύσουμε
γατί δεν έχει ξεκαθαρίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο
σε ολόκληρη την Ευρώπη για το αν θα υπάρξουν Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ),
ωστόσο εάν μελλοντικά υπάρξει κάποια θετική
εξέλιξη τότε το ζήτημα θα επανεξεταστεί».
Όλα λοιπόν βρίσκονται εν εξελίξει δεδομένου
ότι η δεκαετία που μπαίνει ανοίγει νέους ορίζοντες και νέους δρόμους στην ενέργεια αλλά και
στα οικονομικά πεδία.

Αλλαγή μοντέλου εμπορικής πολιτικής στη ΔΕΗ

M

ε στόχο την ενίσχυση του εμπορικού
τομέα που βάλλεται από τον ανταγωνισμό καθώς και στην υποστήριξη
του στρατηγικού σχεδιασμού απολιγνιτοποίησης, προχωρά η ΔΕΗ στις επόμενες στρατηγικές της κινήσεις.
Για τους παραπάνω λόγους, για να ανταπεξέλθει καλύτερα στις ανάγκες της εποχής, πρόσθεσε μία
ακόμη θέση αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, ανακοινώνοντας τον κ. Γιώργο Καρακούση για τη
θέση αυτή. Ο κ. Καρακούσης θα αναλάβει την αναδιοργάνωση των εμπορικών υπηρεσιών, μιας και η
εμπειρία του από τη διεθνή αγορά είναι μεγάλη. Ο πρόεδρος Γ. Στάσσης καλωσόρισε τον κ. Καρακούση, κάνοντας παράλληλα λόγο για αλλαγή του εμπορικού προσώπου της Επιχείρησης και μετατροπή
της ΔΕΗ σε εταιρεία φιλική προς τον καταναλωτή με σύγχρονα και μοντέρνα προϊόντα.
Στο πλαίσιο επίσης της στροφής της επιχείρησης στις ΑΠΕ, η διοίκηση προχωρά στην κατάργηση
τριών Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης καθώς και στη σύσταση δύο νέων
Γενικών Διευθύνσεων Λιγνιτικής Παραγωγής και Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Γ. Στάσσης επεσήμανε πως οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καθιστούν
τη ΔΕΗ ισότιμη με τον ανταγωνισμό, ενώ τόνισε πως η εταιρία διαθέτει όλα τα εργαλεία για να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σχετικά με τα χαμένα στην αγορά μερίδια της ΔΕΗ, ο πρόεδρος τόνισε πως μέχρι τον Ιούνιο θα εξακολουθήσει να συμβαίνει αυτό, διότι οι ανταγωνιστές μέχρι τότε θα διαθέτουν στην αγορά ενέργεια
που απέκτησαν σε χαμηλό κόστος μέσω των ΝΟΜΕ. Άλλωστε δεν είναι καινούρια ιστορία αυτή. Όπως
είχε τονίσει στη Βουλή και ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, από τον Μάρτη του 2017
μέχρι και τον Οκτώβρη του 2019, δηλαδή την περίοδο εφαρμογής των ΝΟΜΕ, η ΔΕΗ έχασε 775.529
μετρητές. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ εκτιμά ότι φέτος οι ζημιές από τη συνέχεια λειτουργίας των μονάδων
με λιγνίτη θα φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Έπεσαν οι υπογραφές
για τον EastMed-Αγωγός ενέργειας και ασφάλειας

M

έσα στην επόμενη τριετία, δηλαδή μέχρι το
2023 θα έχει παρθεί η τελική απόφαση για την
έναρξη κατασκευής του υποθαλασσίου αγωγού φυσικού αερίου, του λεγόμενου EastMed, μετά
και την υπογραφή δήλωσης υποστήριξης από κοινού
με το Ισραήλ και την Κύπρο. Η κατασκευή του αγωγού
αναμένεται να δημιουργήσει έναν ενεργειακό διάδρομο 1900 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ισραήλ προς
την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τον Πατραϊκό
Κόλπο μέχρι και τη Θεσπρωτία, απ’ όπου και θα ξεκινήσει ο άλλος νέος υποθαλάσσιος διασυνδετήριος
αγωγός προς την Ιταλία.
Μέχρι το 2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνικές μελέτες
καθώς και η υποθαλάσσια έρευνα, οικονομικού κόστους 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,5 τα καλύπτει η Κομισιόν. Μόλις ολοκληρωθούν οι μελέτες,
θα αποφασιστεί εάν ο αγωγός EastMed είναι τεχνικά
εφικτός, οικονομικά βιώσιμος και ανταγωνιστικός
ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Εάν όλα πάνε
όπως τα συζητούν οι ειδικοί και ξεκινώντας χωρίς
χρονοτριβή την κατασκευή το 2022, τότε εκτιμάται ότι
θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2025.
Ο υπουργός Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης σε
σχετική του δήλωση επεσήμανε πως «δεν υποτιμά
τις δυσκολίες για την πλήρη υλοποίηση αυτού του
μεγάλου έργου, ωστόσο δεν θα ήταν καθόλου σωστό
να υποτιμηθεί η πολιτική δέσμευση των τριών χωρών
αλλά και η στήριξη των Βρυξελλών και της Ουάσινγκτον και των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών που

συμμετέχουν σε αυτό το σχέδιο. Με αποφασιστικότητα
και επιμονή θα εργαστούμε για τα επόμενα στάδια του
έργου. Σε όσους μιλάνε για τη βιωσιμότητα, απαντώ
πως στο έργο συμμετέχουν ήδη σημαντικές εταιρείες
του ενεργειακού κλάδου και ότι υπήρξε ταυτόχρονα
συνειδητή επιλογή του Ισραήλ να διοχετεύσει το αέριο του προς την Ε.Ε. μέσω αυτού του αγωγού και όχι
μέσω άλλων αγωγών ή μεταφοράς LNG με πλοία»,
είπε.
Ο αγωγός υπολογίζεται να έχει δυναμικότητα 10
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου
ετησίως, με αρχικό προϋπολογισμό 5,2 δις ευρώ. Το
μήκος του υπολογίζεται στα 1874 χλμ με τα 1335 να
είναι το υποθαλάσσιο τμήμα και τα 537 το χερσαίο.
Ο EastMed όμως αποτελείται και από επιμέρους
τμήματα όπως:
Τουλάχιστον 165 χλμ υποθαλάσσιου αγωγού από
τη Λεκάνη της Λεβαντίνης μέχρι την Κύπρο, 732 χλμ
από την Κύπρο έως την Κρήτη, 421 χλμ υποθαλάσσιου αγωγού από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο,
292 χλμ για τη διάσχιση της Πελοποννήσου μέχρι τον
Πατραϊκό κόλπο, 17 χλμ για τη διάσχιση του Πατραϊκοί
κόλπου, 245 χλμ για τη διάσχιση της Δυτική Ελλάδας
μέχρι το Φλωροβούνι Θεσπρωτίας, όπου εκεί προβλέπεται η διασύνδεση με τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας «Ποσειδών» μήκους
210 χλμ, κόστους 0,9 δις ευρώ.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως «παράγουμε πλέον ενέργεια. Πριν
από λίγες ημέρες ανοίξαμε το κοίτασμα Λεβιάθαν και

βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα
εκεί, η οποία βεβαίως μεταφράζεται σε πάρα πολύ
μεγάλες οικονομικές αποδοχές για το καλό του λαού
του Ισραήλ. Δεν πηγαίνουμε εναντίον κανενός, αλλά
δουλεύουμε υπέρ των αξιών όλων, δουλεύουμε για
το καλό των λαών μας», επεσήμανε.
«Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας, όπως αυτό
μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, δεν στρέφονται
κατά κανενός. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πάντοτε ανοιχτή σε όλους. Υπό μία, όμως βασική προϋπόθεση: να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετικές του δηλώσεις.
«Συμμαχία του κακού» ονομάζει η Τουρκία τη
συνεργασία Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, ενώ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών
Ακίμ Ακσόι, δήλωσε πως «κάθε σχέδιο που αγνοεί τα
δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων για
τους φυσικούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο θα
αποτύχει».
«Χρησιμοποιήσαμε μαζί με την Κύπρο και το Ισραήλ την ενέργεια ως καταλύτη προόδου και ανάπτυξης.
Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του EastMed, ένα μήνυμα
που αρνείται προς το παρόν να αντιληφτεί η Τουρκία, η
οποία επιμένει σε αναχρονιστικές λογικές αναπαραγωγής εντάσεων», απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Πληροφορίες πάντως θέλουν την κατασκευή του
αγωγού υπό ισχυρή ναυτική παρουσία, ως εγγύηση
για την απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του
υποθαλάσσιου αγωγού.
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Τα μηνύματα του Προέδρου και CEO
της ΔΕΗ κ. Γιώργου Στάσση:
«Οι επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
στη ΔΕΗ για τις πρωτοβουλίες της»
«Οι παρεμβάσεις μας έχουν στόχο
την παροχή φθηνών και ανταγωνιστικών
υπηρεσιών»
«Η ΔΕΗ δεν φεύγει από τη Δυτική
Μακεδονία»

H

«ΔΕΗ όδευε προς τα βράχια» αλλά «σήμερα
βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, που
εκπέμπει μέσω πρόσφατης συνέντευξής του, αλλά
και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δυτική
Μακεδονία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης. «Εκτιμώ ότι ήδη καταφέραμε πολλά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά
αναφερόμενος στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων με ισορροπημένο αποτέλεσμα για τους καταναλωτές, στο επιχειρησιακό σχέδιο και τον νόμο
για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. Υπενθυμίζει πως
ο ορκωτός λογιστής έχει άρει την επιφύλαξη για
τη βιωσιμότητα της εταιρείας, αλλά και την ανοδική
πορεία της μετοχής. «Θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό ότι οι επενδυτές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης
στην εταιρεία για αυτές τις πρωτοβουλίες», σημειώνει.
Οι νέες παρεμβάσεις που επιχειρεί η ΔΕΗ έχουν
στόχο την παροχή φθηνών και ανταγωνιστικών
υπηρεσιών στους καταναλωτές με έμφαση στην
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και της εμπορίας. Η
καλύτερη εξυπηρέτηση, η βελτίωση των υπηρεσιών
του τηλεφωνικού κέντρου, το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, η δημιουργία νέων σημείων πώλησης και η προώθηση νέων προϊόντων με
εκπτωτικά πακέτα αποτελούν προτεραιότητες το
επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα
που εκπέμπει η διοίκηση της εταιρείας είναι πως
οι όποιες αλλαγές θα γίνουν σε απόλυτη συνεννόηση με τους εργαζομένους. «Πρωτίστως πρέπει
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να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες» τονίζει ενώ
παράλληλα διαβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ θα προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στηρίξει
τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (πρόγραμμα διακανονισμών με τις 48 δόσεις, εκπτώσεις στους
ανθρώπους με μηχανική υποστήριξη).
Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΔΕΗ προειδοποιεί τους στρατηγικούς κακοπληρωτές για πιο επιθετική πολιτική τονίζοντας ότι τα
τελευταία χρόνια δεν υπήρχε η ανάλογη βούληση:
«φαίνεται ότι υπήρχε ένα άτυπο σήμα ‘μην πληρώνετε, μην κόβετε’. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής
ήταν να φτάσουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 2,7
δισ. ευρώ. Εύκολα αποκτάς ένα χρέος στα 2,7 δισ.
ευρώ αλλά χρειάζεσαι πολύ περισσότερο χρόνο
για να το μειώσεις. Θα χρειαστούμε χρόνο για να
επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλά ήδη έχουμε
σημάδια αναστροφής της κατάστασης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στη χαμηλή τάση βαίνουν μειούμενες και είμαι αισιόδοξος ότι μέσα στον χρόνο θα
συνεχίσουν να μειώνονται με μεγαλύτερο ρυθμό».
Αναφορικά με την απολιγνιτοποίηση, ο κ. Στάσσης αναφέρει πως «είναι σε εξέλιξη επένδυση από
τρίτο για την τηλεθέρμανση, η οποία αναμένεται
να τεθεί σε λειτουργία φέτος. Αν όλα πάνε καλά,
φέτος ο σταθμός του Αμύνταιου θα μπορεί να σταματήσει». Για να μην υπάρξει, όμως, κανένα πρόβλημα με την επάρκεια στο σύστημα ηλεκτρισμού,
σημειώνει πως η ΔΕΗ βρίσκεται σε συζητήσεις με
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για

να υπάρξει κάποιος μηχανισμός επανάκτησης του
κόστους, χωρίς να υπάρχει κέρδος, για να υποστηριχθεί το σύστημα. «Πολύ σύντομα θα οριοθετηθεί
αυτός ο μηχανισμός», προσθέτει.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, «η απολιγνιτοποίηση δεν είναι σημερινό project. Ως διαδικασία έχει ξεκινήσει πάνω από μία δεκαετία.
Σήμερα, ουσιαστικά βρισκόμαστε στο τέλος αυτής
της διαδικασίας. Από το 2011 ακόμα έχουν κλείσει
οι πρώτες μονάδες. Και συνολικά έχει ήδη κλείσει
περίπου το 1/3 (6 από τις 16) της περιοχής. Άλλες
4 μονάδες, οι 2 της Καρδιάς και οι 2 του Αμυνταίου, είναι γνωστό ότι κλείνουν το 2020 και το 2021,
καθώς έχουν εξαντλήσει κατά πολύ τα χρονικά όρια
λειτουργίας τους και αυτό ήταν ήδη αποφασισμένο
από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Ενδεικτικά, το
2008 η παραγωγή της ΔΕΗ από λιγνίτη ήταν 32GW
και το 2019 μόλις 10GW. Το 2008 οι μονάδες της
ΔΕΗ έκαιγαν 50-60 εκατ. τόνους λιγνίτη και το
2019 12 τόνους. Η απολιγνιτοποίηση είναι πλέον
κομβικός πυλώνας της νέας εθνικής πολιτικής για
την Ενέργεια η οποία με τη σειρά της εντάσσεται
στη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το περιβάλλον και ειδικότερα για τις εκπομπές
ρύπων. Σήμερα η διαδικασία αυτή επιταχύνεται για
λόγους περιβαλλοντικούς και για λόγους οικονομικούς, καθώς μετά την επιβολή των υψηλών
τελών για τους ρύπους η ζημιά που προκύπτει για
την επιχείρηση, αλλά και τη χώρα συνολικά είναι
πολύ μεγάλη. Το κόστος της παραγωγής από λιγνίτη
εκτινάχθηκε από τα 40€/MWh στα 90-100 ευρώ.

Κατά συνέπεια, με οικονομικούς όρους, οι μονάδες
αυτές έπρεπε να κλείσουν χθες. Η επιχείρηση ζημιώνεται κατά 300 εκατ. το χρόνο».
Ωστόσο, «η επιλογή η δική μας, είναι για άλλη
μια φορά μια επιλογή ευθύνης. Επιλέξαμε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο των μονάδων σταδιακά,
ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για την
επάρκεια του συστήματος» προσθέτει.
Όπως επισημαίνει, «ενώ η κατάσταση ήταν δεδομένη και η απολιγνιτοποίηση είχε ήδη συντελεστεί κατά τα 2/3 και μέσα σε όλη την τραγική κατάσταση που παραλάβαμε δεν υπήρχε κανένα σχέδιο
για την επόμενη μέρα. Καμία συνεργασία με τις
τοπικές κοινωνίες. Καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους. Εναλλακτικά σχέδια στήριξης της περιοχής
δεν υπήρχαν. Σήμερα καλύπτουμε αυτό το κενό πολιτικής. Κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε η μετάβαση
στη νέα εποχή να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή
και αναζητώντας τρόπους ώστε μακροπρόθεσμα να
βγουν όλοι ωφελημένοι από αυτό. Είχαμε λοιπόν
δύο επιλογές: Ή να κλείσουμε τα μάτια και να περιμένουμε μέχρι το 2035 χωρίς να κάνουμε τίποτα
ή να κοιτάξουμε το πρόβλημα και να αναζητήσουμε
ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα που θα βγάλει
τη ΔΕΗ από το αδιέξοδο, θα αλλάξει την οικονομία
στον τόπο αυτό προς το καλύτερο και θα φέρει νέες
επενδύσεις».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ έδωσε απαντήσεις και
για όσα ακούγονται σχετικά με τη σύγκριση της
Ελλάδας με τις χώρες του Βορρά πχ τη Γερμανία.
«Αναρωτιούνται πολλοί γιατί η Ελλάδα να τρέξει
πιο γρήγορα την απολιγνιτοποίηση σε σχέση με
του Βόρειους; Η απάντηση είναι ότι η ποιότητα του
άνθρακα ή του λιθάνθρακα που παράγουν εκείνοι
είναι πολύ ανώτερη από τον δικό μας λιγνίτη. Η
θερμογόνος δύναμη του άνθρακα είναι 6000kcal
και του λιθάνθρακα 2500kcal, όταν του λιγνίτη
είναι 1200kcal. Αποτέλεσμα, το τελικό κόστος για
εκείνους είναι περίπου 40-50€/MWh, ενώ για εμάς
από 70-100€/MWh. Κάποιος θα έλεγε «κλείστε
όλες τις μονάδες τώρα», γιατί να χάνετε 200 εκατ.
το 2018, 300 εκατ. το 2019, μπορεί παραπάνω το
2020; Η απάντηση είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να
το κάνουμε αυτό πριν λύσουμε το τι θα γίνει με
τους εργαζομένους μας, τις τηλεθερμάνσεις και
την ευστάθεια του συστήματος. Το πρόγραμμά μας
φροντίζει για όλα αυτά τα ζητήματα».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, έστειλε μήνυμα από τη Δυτική Μακεδονία και για τις παρεμβάσεις της ΔΕΗ
για την επόμενη μέρα για την περιοχή. «Οι παρεμβάσεις μας κινούνται σε πολλές κατευθύνσεις. Σε
σχέση με τους εργαζόμενους, σε σχέση με τις τοπι-

κές κοινωνίες, σε σχέση με την αποκατάσταση της
περιοχής και φυσικά σε σχέση με τις αναπτυξιακές
προοπτικές της».

εδώ, η Πτολεμαΐδα 5 θα συνεχίσει να λειτουργεί και
μετά το 2028 με άλλο μείγμα καυσίμου, αλλά θα συνεχίσουμε και με άλλες δραστηριότητες:

Εργαζόμενοι
«Η δέσμευσή μας είναι απόλυτη: κανένας δεν θα
μείνει ακάλυπτος. Καμία απόλυση, καμία μείωση
μισθού. Στους εργαζόμενους θα δοθούν εναλλακτικές επιλογές. Άλλοι θα μετατεθούν σε άλλους
τομείς της επιχείρησης, άλλοι θα μετεκπαιδευθούν,
άλλοι θα λάβουν πακέτα εθελούσιας εξόδου, άλλοι
θα συνταξιοδοτηθούν, ο καθένας θα επιλέξει ό,τι
προτιμά. Ήδη έχουμε αυξήσει τα κίνητρα για αποχώρηση. Μέχρι πέρυσι το μπόνους συνταξιοδότησης
ήταν 15.000€ + 5.000€, από την 1η Ιανουαρίου είναι
15.000€+7.000€. Αλλά κανένας δεν θα μείνει ακάλυπτος. Αυτό είναι το ηθικό χρέος της ΔΕΗ απέναντι στους ανθρώπους που τη στήριξαν όλα αυτά τα
χρόνια».

• Φωτοβολταϊκά. Δημιουργούμε το μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα ισχύος 2 GW. Αυτό
θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και κατά την
κατασκευή του και στη συνέχεια. Άλλο 1 GW θα
δημιουργηθεί στη Μεγαλόπολη. Τα έργα αυτά θα
στηρίξουν με ανάπτυξη και θέσεις εργασίας μέχρι
η κυβέρνηση και η τοπική κοινωνία να «τρέξουν»
το νέο σχέδιο για την οικονομία των περιοχών.
Άλλο 1 GW αναμένεται να κατασκευαστεί στην
περιοχή της Μεγαλόπολης.

Τοπικές κοινωνίες – τηλεθέρμανση
«Είναι δέσμευσή μας ότι θα αντιμετωπίσουμε το
μείζον θέμα της τηλεθέρμανσης. Αντιλαμβανόμαστε
τη σημασία του και ήδη προχωράμε στις αναγκαίες
ενέργειες. Στο Αμύνταιο το ζήτημα ήδη λύνεται, ενώ
στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει επαρκής χρόνος
με το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης, που έχουμε
ανακοινώσει, ώστε να αποφασίσει η κάθε τοπική
αυτοδιοίκηση ποια λύση επιθυμεί για την περιοχή
της και να την υλοποιήσει. Η ΔΕΗ από την πλευρά
της κατέθεσε ήδη στους λογαριασμούς τον λιγνιτικό
πόρο 28 εκατ.€ για την Κοζάνη και 7,2 εκατ.€ για τη
Φλώρινα, που αντιστοιχούν στο 2013-2014 και θα
είναι έτοιμη για την καταβολή των υπολοίπων ποσών έως 130 εκατ.€ όταν αυτό απαιτηθεί».
Επάρκεια Συστήματος
«Υπάρχει αρκετός χρόνος, ώστε να διασφαλιστεί
η ευστάθεια του συστήματος:
• Δημιουργούνται και μπαίνουν σε λειτουργία νέες
μονάδες.
• Ο ΑΔΜΗΕ που έχει την ευθύνη για την ευστάθεια
του συστήματος μας ενημέρωσε ότι αυτή δεν κινδυνεύει.
• Παράλληλα, διεκδικούμε από την Ε.Ε. μηχανισμό
επανάκτησης κόστους για όσο διάστημα κρατούμε
σε λειτουργία ζημιογόνες μονάδες».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κάνει ειδική αναφορά στην
προσφορά της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και της
Μεγαλόπολης στη χώρα και ειδικά στη ΔΕΗ στέλνοντας το μήνυμα ότι «η ΔΕΗ δεν φεύγει από την περιοχή, δεν την εγκαταλείπει. Είναι εδώ, θα παραμείνει

• Νέες μονάδες παραγωγής πιθανότατα από καύση απορριμμάτων ή βιομάζας.
• Αποκατάσταση χώρων. Θα προχωρήσει η αποκατάσταση των εκτάσεων που σήμερα λειτουργούν οι μονάδες της ΔΕΗ κάτι που απαιτεί επίσης
πολλές εργασίες. Θα υλοποιήσουμε το μεγαλύτερο σχέδιο ανάπλασης περιοχής που έχει γίνει
ποτέ. Ενδεικτικά: δημιουργία τεχνητών «λιμνών»,
αντλησιοταμίευση, αξιοποίηση υπολειμμάτων λιγνίτη για παραγωγή λιπασμάτων, καλλιέργειες
βιομάζας κλπ.
• Αξιοποίηση υποδομών και εκτάσεων της
ΔΕΗ. Είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η γη που έχει
απαλλοτριωθεί με δαπάνες της ΔΕΗ της ανήκει και
έχει σκοπό να την αξιοποιήσει. Η ΔΕΗ είναι διατεθειμένη να συζητήσει εταιρικές συνεργασίες για
νέες μονάδες και για νέες δραστηριότητες ακόμη
και σε κοινά σχήματα με τις τοπικές κοινωνίες στα
οποία η ΔΕΗ θα μπορούσε να εισφέρει τις εκτάσεις και να έχει μετοχική συμμετοχή».
Με αφορμή την κατάργηση των ΝΟΜΕ και τον
εξορθολογισμό της αγοράς λιανικής τονίζει ότι το
μερίδιο της ΔΕΗ δεν μπορεί να πέσει κάτω από
50%-55%. «Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ θα τηρήσει αυτό που θα συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους
εταίρους της» αναφέρει ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογραμμίζοντας όμως ότι η επιχείρηση «δεν μπορεί να
πουλά ρεύμα κάτω του κόστους της».
Τέλος, αναφερόμενος στο σχέδιο για την πώληση
του ΔΕΔΔΗΕ, κάνει γνωστό ότι το ποσοστό των μετοχών που θα προσφερθεί θα είναι μέχρι 49% επισημαίνοντας ότι «ο επενδυτής θα έχει αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας και η ΔΕΗ κρατά τον έλεγχο και
το μάνατζμεντ της επιχείρησης». Στο πλαίσιο αυτό
η ΔΕΗ έχει προσλάβει συμβούλους ιδιωτικοποίησης
ώστε να βρει αγοραστή μέχρι το τέλος του 2020.
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Ο Αλέξανδρος Πατεράκης και
ο Γιώργος Καρακούσης νέοι Αναπληρωτές
Διευθύνοντες Σύμβουλοι της ΔΕΗ

Τ

ις θέσεις των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων της ΔΕΗ ανέλαβαν οι κ.
Αλέξανδρος Πατεράκης και Γιώργος Καρακούσης, οι οποίοι θα είναι παράλληλα εκτελεστικά μέλοι στο Διοικητικό της Συμβούλιο,
σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρείας. Ο κ.
Πατεράκης θα αναλάβει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, ενώ ο κ. Καρακούσης
ορίζεται υπεύθυνος για την αναδιοργάνωση της
εμπορικής της πολιτικής.
Ο κ. Πατεράκης είναι
πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών και
Μαθηματικών από το
University of La Verne
και διαθέτει μακρά θητεία σε θέσεις ευθύνης
ως ανώτερος σύμβουλος πληροφορικής και ψηφιακής στρατηγικής.
Προσχωρεί στη ΔΕΗ μετά από πενταετή θητεία
στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Lumia Capital,
ενώ παράλληλα, από το 2018 κατείχε τη θέση
του Chief Information Officer στην AXIATA
Celcom, εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιών
στην Μαλαισία.
Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της
Infotech Mobily India Pvt Ltd στην Ινδία και
Chief Information Officer της Etihad Etisalat
(Mobily) στη Σαουδική Αραβία, ασχολούμενος
ενεργά με την προώθηση του μετασχηματισμού σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT), Chief Information Officer στη
Vodafone Greece, διευθυντής Πληροφορικής
στην Tellas και επικεφαλής της Διεύθυνσης
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην MicroAge,
Management Consultant στην Arthur Andersen

(Accenture) στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν
στην Ελλάδα.
Ο κ. Καρακούσης είναι
διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και έχει μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στο
Imperial College του Λονδίνου και MBA από το
ALBA Graduate Business School. Είναι στέλεχος με 15χρονη πορεία σε εμπορικές θέσεις
αυξημένης ευθύνης στη διεθνή αγορά και με
σημαντική γνώση στη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών με γνώμονα τις
ανάγκες του καταναλωτή.
Έχει εργαστεί και ηγηθεί σημαντικών έργων
εμπορικού μετασχηματισμού και στρατηγικής
για μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα και στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπως στη Forthnet, η οποία
ήταν πρώτη σε μερίδιο αγοράς κατά τη διάρκεια της θητείας του, στη Wind Hellas, όπου
η εταιρεία ήταν πρώτη σε ρυθμούς ανάπτυξης
στη σταθερή τηλεφωνία τη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέλαβε τον
πλήρη ανασχεδιασμό των προϊόντων της Talk
Talk, τηλεπικοινωνιακού παρόχου με τέσσερα
εκατομμύρια πελάτες και ηγήθηκε του μεγαλύτερου έργου μετασχηματισμού υπηρεσιών για
εννέα εκατομμύρια πελάτες στον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό British Telecoms (BT). Παρείχε,
επιπλέον, συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και προώθησης προϊόντων σε νεοφυείς
(start-up) εταιρείες τεχνολογίας.

Νέος Γενικός
Διευθυντής
Οικονομικών
Υπηρεσιών
στη ΔΕΗ

Σ

ε αλλαγή της
θέσης
του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
προχώρησε η ΔΕΗ
έπειτα από την
οικειοθελή αποχώρηση της, μέχρι
πρότινος, Γενικής Διευθύντριας κας Αλεξάνδρας Κονίδα, προκειμένου να συνεχίσει
την επαγγελματική της πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
Υπηρεσιών ορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνος
Αλεξανδρίδης, σύμφωνα με δελτίο τύπου
που εξέδωσε η επιχείρηση. Ο κ. Αλεξανδρίδης είναι οικονομολόγος με πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
MSc in Decision Modelling and Information
Systems από το Brunel University UK και
International MBA από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Οικονομική Διεύθυνση
μεγάλων εισηγμένων εταιρειών και στον
Όμιλο ΔΕΗ προσχώρησε μετά από δεκαετή
θητεία στον Όμιλο ΟΤΕ (μέλος του Ομίλου
Deutsche Telekom), όπου εργάστηκε μεταξύ άλλων ως Διευθυντής Εταιρικών Έργων
του Ομίλου.

Ο Γ. Στάσσης στο Δ.Σ. της Eurelectric

O

κ. Στάσσης δήλωσε πως «η νέα διοικητική δομή της Eurelectric έχει θέσει ως βασική της
προτεραιότητα την αύξηση του ρυθμού του εξηλεκτρισμού στις μεταφορές, στη θέρμανση
και στη βιομηχανία ως κλειδί για τη μετάβαση της Ευρώπης προς ένα μέλλον δίχως ορυκτά καύσιμα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ευρωπαϊκή στόχευση για
καθαρό ηλεκτρισμό, περαιτέρω επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην αποδοτική διανομή ηλεκτρισμού συμπίπτει χρονικά με τη στρατηγική μετάβαση της ΔΕΗ στην
πλήρη απεξάρτησή της από τον λιγνίτη και την επίσπευση της δυναμικής στροφής της στην παραγωγή από ΑΠΕ, την οποία θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα».
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Οι επενδύσεις του Νέου ΕΣΕΚ

Ε

πενδύσεις ύψους 43,8 δις ευρώ έως το 2030 έτσι ώστε να μειωθούν οι ρύποι κατά 55% και να επιτευχθεί η διείσδυση των ΑΠΕ
στο 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, φέρνει το νέο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Η ηγεσία του υπουργείου κατά την παρουσίαση του προγράμματος, τόνισε την πριμοδότηση της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα, με σκοπό το 2030
το 30% των νέων επιβατικών αυτοκινήτων, ένα στα τρία αυτοκίνητα, να
κινείται με μπαταρία. Στόχος του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη είναι μέσα
σε δέκα χρόνια να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους 82.422 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μέσα από τα κίνητρα της πράσινης ενέργειας
τη δημιουργία 60.000 θέσεων εργασίας, ενώ οι εκτιμώμενες επενδύσεις
είναι περισσότερες κατά 10 δις ευρώ σε σχέση με το αρχικό κείμενο και
κατανέμονται ως εξής:
• 9 δις ευρώ για ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγή
• 5,5 δις ευρώ Υποδομές ηλεκτρικού συστήματος
• 1,3 δις ευρώ νέες θερμικές μονάδες και αποθήκευση ενέργειας
• 3,5 δις ευρώ διανομή ηλεκτρικής ενέργειας-ψηφιοποίησης

• 2,2 δις ευρώ αγωγοί φυσικού αερίου
• 800 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία
• 11 δις ευρώ για ενεργειακή απόδοση
• 1,5 δις ευρώ σε επενδύσεις τομέα διυλιστηρίων
• 2 δις ευρώ για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή σε δάση και πλημμύρες
• 5 δις ευρώ στην κυκλική οικονομία, δηλαδή σε ανακύκλωση κτλ.
Στόχος του ΕΣΕΚ μέχρι το 2028 να έχει επέλθει η πλήρης απολιγνιτοποίηση, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει τον συντονισμό δράσεων μεταξύ
των υπουργείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σχέδιο για τη δίκαιη
μετάβαση των περιοχών που έχουν λιγνιτικούς σταθμούς και ορυχεία.

«Παρών» ο ΑΔΜΗΕ στην αποθήκευση ηλεκτρισμού

Π

ρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) θα αποστείλει σύμφωνα με πληροφορίες ο ΑΔΜΗΕ, ζητώντας στο ρυθμιστικό
πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης, να επιτρέπεται και η δική του δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα. Ο ΑΔΜΗΕ θέλει να
παίξει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ο οποίος τα επόμενα χρόνια αναμένεται να
αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική και στη χώρα μας.
Λόγω της δρομολογημένης ενίσχυσης των
ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό 35%, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
και το Κλίμα και με δεδομένο ότι η ηλεκτροπαραγωγή από τις περισσότερες ΑΠΕ δεν μπορεί να προγραμματισθεί θα είναι απαραίτητες
κεντρικές και διεσπαρμένες μονάδες που θα
αποθηκεύουν την ενέργεια που δεν πρόκειται
να καταναλωθεί άμεσα, επιτυγχάνοντας την

ασφάλεια στην τροφοδοσία και την ευστάθεια
του συστήματος.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένουν εντός του
έτους την κατάρτιση του ρυθμιστικού πλαισίου
για τις μονάδες αποθήκευσης. Εάν όντως ο
ΑΔΜΗΕ πάρει το «οκ» δραστηριοποίησης στον
κλάδο, εξετάζει το σενάριο της αναβάθμισης
της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου μεταφοράς, την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη
λειτουργία του συστήματος καθώς και τη συμβολή στην επάρκεια και την εφεδρεία εκτάκτων
αναγκών στα νησιά που διασυνδέονται.
Αν και αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η αποθήκευση ενέργειας δεν σημειώνει ανάπτυξη, δεδομένου ότι υπάρχει το έργο αντλησιοταμίευσης
της ΔΕΗ στην Ικαρία και το πρότζεκτ μετατροπής
του Άη Στράτη σε «πράσινο» νησί, σε μία δεκαετία από τώρα τα πράγματα θα έχουν αλλάξει.
Έτσι λοιπόν ο ΑΔΜΗΕ δεν «βλέπει» μόνο τη
διαχείριση τέτοιων εφαρμογών, αλλά και την

υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, ενδεχομένως και σε συνεργασία με άλλες εταιρείες.
Ο παράγοντας που πέφτει στο τραπέζι των
συζητήσεων είναι το πώς θα γίνει η εκκίνηση
αυτής της αγοράς. Κουβέντα για τη συμμετοχή
των Διαχειριστών στον κλάδο γίνεται αυτή τη
στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η συζήτηση στη χώρα μας ξεκινά από έργα μικρής κλίμακας, δηλαδή μπαταριών στα νησιά που διασυνδέονται, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του
τοπικού δικτύου και να λειτουργήσει εφεδρικά
σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού δικτύου.
Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ εξετάζει την προοπτική συστημάτων κεντρικής αποθήκευσης με μεσαίο
μέγεθος ή ακόμη και μεγάλης δυναμικότητας
για το ηπειρωτικό δίκτυο, σε συνεργασία και με
άλλους εταίρους, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την
καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς, βελτιώνοντας τη μεταφορική
ικανότητα του δικτύου.
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Στη Θεσσαλονίκη το ενεργειακό κέντρο ελέγχου ΝΑ Ευρώπης

Έ

πειτα από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις του ΑΔΜΗΕ με τον
ESO-EAD αλλά και με τον Ευρωπαίο Σύνδεσμο Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E), αποφασίστηκε η ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία του Περιφερειακού
Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρική ενέργειας (RSC) έχει ιδιαίτερη σημασία,
λόγω του ρόλου που αναλαμβάνουν οι συντονιστές για τη λειτουργία των
συστημάτων των γεωγραφικών περιφερειών και για τη λειτουργία και
την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της ευρύτερης περιφέρειας.
Η ίδρυση αυτής της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη θα ενισχύσει την
ενεργειακή και γεωπολιτική θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια, εκτιμά
ο ΑΔΜΗΕ, καθιστώντας την έτσι τον ισχυρότερο ενεργειακό πόλο έλξης
στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια.
Είναι γνωστές οι άψογες σχέσεις της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες, γεγονός που συνέβαλλε στην επιλογή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή περισσότερων από τεσσάρων διαχειριστών. Έχει επίσης αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο business
plan που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση εταιρείας, με την
συμπρωτεύουσα να λειτουργεί ως πόλος έλξης εξειδικευμένου προσωπικού απ’ όλους τους συμμετέχοντες Διαχειριστές, ανοίγοντας έτσι νέες
προοπτικές μεταφοράς με τις γειτονικές χώρες.
Με την ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου, εφαρμόζεται αυτομάτως

Ν

«Επόμενος μας στόχος είναι η συμμετοχή ακόμη περισσότερων διαχειριστών στο νέο Κέντρο Ελέγχου. Ήδη βρισκόμαστε σε προχωρημένες
συνεννοήσεις με τον Διαχειριστή της Ιταλίας και έχουμε αρχίσει συζητήσεις και με άλλους Διαχειριστές βαλκανικών χωρών.
Σκοπός του Κέντρου Έλεγχου είναι να παίξει καθοριστικό ρόλο στη νέα
εποχή της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»,
τόνισε σε σχετικές δηλώσεις του ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ.

το δικό της σύστημα, ενώ στις νέες υποδομές
υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη των νησιών, στα
οποία ήδη προωθούνται έργα διασύνδεσης.

εργαλείο για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς. Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το
Περιφερειακό Κέντρο Ενέργειας Νότιας Ελλάδας, ενώ στην Πτολεμαϊδα λειτουργεί το Κέντρο
της Βόρειας Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει

Αν όλα πάνε βάσει χρονοδιαγράμματος, πριν
το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο και το νέο κέντρο
ελέγχου στην Κρήτη, που θα τεθεί σε λειτουργία
μαζί με τη λεγόμενη μικρή διασύνδεση με το
σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, μέσω υποβρύχιου καλωδίου που θα καλύψει τη διαδρομή
μεταξύ των ακτών της νότιας Πελοποννήσου και
των Χανίων, έργα που ο ΑΔΜΗΕ τα υλοποιεί με
συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ πήρε τετραπλή πιστοποίηση

υνεχίζοντας την προσπάθεια για την υιοθέτηση σύγχρονων
πρακτικών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του, ο ΔΕΔΔΗΕ έλαβε τετραπλή πιστοποίηση
στους τομείς Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Ασφάλειας Εργασίας
και Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
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Τον Οκτώβριο μάλιστα πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μια υψηλού
επιπέδου συνάντηση μεταξύ των Διαχειριστών και συμφωνήθηκε από
κοινού η συνέχεια της προσπάθειας εύρεσης αποδεκτής λύσης. Το Νοέμβριο η επιτροπή Εμπειρογνώμων του ENTSO-E αποφάσισε πως η καλύτερη τοποθεσία είναι η Θεσσαλονίκη, πρόταση που βρήκε σύμφωνους τους
συμμετέχοντες Διαχειριστές Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Εγκαίνια στο υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου ενέργειας του ΑΔΜΗΕ

έα κέντρα τα οποία θα δίνουν αυτόματα
όλες τις πληροφορίες για το δίκτυο και
τα προβλήματα που ανακύπτουν δημιουργούνται στη νέα ψηφιακή εποχή στην οποία
μπαίνει το διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας.
Τέλος Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν και
τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου Κέντρου
Ελέγχου στο Κρυονέρι Αττικής, που είχε τεθεί σε λειτουργία πριν από μία εικοσαετία και
έδινε πληροφορίες με αναλογικά συστήματα.
Το Κέντρο Ελέγχου που εγκαινιάστηκε από τον
ΑΔΜΗΕ επιτρέπει τον έλεγχο ολόκληρου του
διασυνδεδεμένου δικτύου και είναι απαραίτητο

Σ

και η κοινοτική δέσμευση 2017/1485 βάσει της οποίας όλοι οι Ευρωπαίοι
Διαχειριστές υποχρεούνται από το 2020 να αναθέσουν σε ένα RSC με
έδρα κράτος-μέλος της Ε.Ε., τον ρόλο του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας, την ανάπτυξη του κοινού μοντέλου δικτύου και τον
συντονισμό της περιφερειακής επιχειρησιακής ασφάλειας. Στο πλαίσιο
αυτό, τον Ιούλιο του 2019 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αποτέλεσμα του οποίου
είναι συμφωνία για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρείας.

Έχοντας ως προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην εργασία, η Διεύθυνση Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας και Στεγαστικής Μέριμνας έλαβε την πιστοποίηση κατά
ISO9001:2015, για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα
Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

Η ΕΤΕπ βάζει τέλος στη
χρηματοδότηση στα ορυκτά καύσιμα

T

έλος στη στήριξη ορυκτών
καυσίμων βάζει η ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, χωρίς
ωστόσο να υπάρχει αντιπρόταση στη
μείωση των ρύπων, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου και
χωρίς να δίνει προτεραιότητα στις
διαθέσιμες πηγές για τη μετάβαση
στην καθαρή ενέργεια και γενικώς
σε έργα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Ειδικοί και μη αναρωτιούνται γιατί
η Ευρώπη πήρε μια τέτοια απόφαση
τόσο βιαστικά. Εάν υποθέσουμε πως τα εργαλεία των ΑΠΕ όπως οι ανεμογεννήτριες,
οι αγωγοί, τα συστήματα θέρμανσης κλπ. έχουν μέσο όρο ζωής σχεδόν 20 χρόνια, η
απόφαση έπρεπε να παρθεί άμεσα για να μην υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για
το περιβάλλον αλλά και τον ισολογισμό μας.
Η νέα λογική της οικονομίας αναφέρει πως κάθε ευρώ των λιγοστών κεφαλαίων
που κάποτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τοποθετούσε σε ορυκτά καύσιμα, είναι ένα ευρώ που τώρα είναι διαθέσιμο για εκσυγχρονισμό του παλαιού οικοδομικού
υλικού, ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και
άνεσης για τις ΑΠΕ, με δεδομένο το ανταγωνιστικό του πράγματος και χωρίς επιδότηση
για την εμπορευματοποίηση της καθαρής τεχνολογίας.
Μία πολύ σοβαρή πρόταση για την απομάκρυνση από τον γαιάνθρακα ως μεταβατικό
καύσιμο είναι το φυσικό αέριο. Ωστόσο βάσει ευρωπαϊκού πλαισίου και εδώ υπάρχει
ζήτημα που για να ξεπεραστεί θα πρέπει ο κλάδος να αποκαθαρθεί από τους ρύπους. Η
νέα προδιαγραφή της ΕΤΕπ, που συσχετίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα με μάξιμουμ 250 γραμμάρια ρύπων ανά κιλοβατώρα της παραγόμενης ενέργειας,
απαιτεί κάθε έργο να εφαρμόζει τεχνολογίες μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος,
όπως τα ανανεώσιμα αέρια, ο συνδυασμός θέρμανσης και ηλεκτροδότησης, η πρόσληψη και αποθήκευση ρύπων. Για να καλυφθούν όμως τα τεράστια κόστη εφαρμογής
τους ας έχουμε υπόψη ότι υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της δικής μας μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης με εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια.
Είναι ενδεικτικό και το επαναλαμβάνουμε πολύ συχνά πως ως χώρα, κράτος - μέλος της Ε.Ε., έχουμε δεσμευτεί να διπλασιάσουμε στο 50% το μερίδιο της χρηματοδότησης μας που διοχετεύεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με κάθε
ένα ευρώ χρηματοδότηση στηρίζεται κατά μέσον όρο συνολική επένδυση τριών ευρώ
αποσκοπώντας στην αποδέσμευση σχεδόν 1 τρις ευρώ επενδύσεων για δράση σχετική
με το κλίμα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Βάσει αυτών των κινήσεων
η ΕΤΕπ μπορεί στα αλήθεια να γίνει ο μεγαλύτερος πολυμερής χρηματοδοτικός οργανισμός στον κόσμο, αλλά όχι μόνη της.
Το πιο μεγαλόπνοο επενδυτικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα θα πρέπει να
διέπεται από τη συνεργασία τόσο των εθνικών κυβερνήσεων, της Κομισιόν, των εταίρων μας ως χώρα, των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και κυρίως όλων των παραπάνω
με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορέσει στα αλήθεια να υπάρξει εφαρμογή και
αποτέλεσμα στην τεράστια αυτή πρόκληση της εποχής μας.

Νέο ευρωπαϊκό
πλαίσιο για την
ηλεκτρική ενέργεια

Π

ροσαρμοσμένη στις προτεραιότητες της πράσινης ανάπτυξης είναι η νέα νομοθεσία για την
κοινοτική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
και στα δικαιώματα των καταναλωτών. Η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στην Ε.Ε. από την 1η Ιανουαρίου
2020.
Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί σταδιακά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και δίνοντας περισσότερα
δικαιώματα στους καταναλωτές, να καθορίζουν τους
ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στην
αγορά. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;
Σημαίνει πως κάθε κράτος θα έχει τη δυνατότητα
δημόσιας παρέμβασης στον καθορισμό των τιμών για
την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους οικιακούς
πελάτες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έτσι ώστε
να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για
πραγματικό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.
Ακόμη, υπάρχει η πρόβλεψη μελλοντικά οι πελάτες
να συμμετέχουν άμεσα στην αγορά ως ενεργοί, πουλώντας αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, συμμετέχοντας σε συστήματα ανταπόκρισης στη ζήτηση ή σε
ενεργειακές κοινότητες των πολιτών, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε εργαλεία σύγκρισης τιμών, σε
έξυπνους μετρητές και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ενέργειας.
Αλλαγές θα υπάρξουν και στους κανόνες και στις
αρχές της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη, ανταγωνιστική και χωρίς στρεβλώσεις λειτουργία της, αλλά και
να μπορεί να υποστηρίζει την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του ενεργειακού τομέα της Ε.Ε.
και να ξεπερνά τα εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο.
Τέλος, αλλάζει και το όριο εκπομπών, το οποίο
σήμερα αγγίζει τα 550 gr CO2 ανά KWh ηλεκτρικής
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με εκπομπές υψηλότερες των 550 gr CO2
ανά KWh ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα
και 350 kg CO2 θα μπορούν να συμμετέχουν σε μηχανισμούς δυναμικότητας έως την 1η Ιουλίου 2025.
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Τ

α δέκα εργαλεία - κλειδιά για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έτσι λοιπόν τον Μάρτιο θα προταθεί ένας κοινοτικός νόμος για το κλίμα που θα αντικατοπτρίζει τον στόχο για κλιματική ουδετερότητα
το 2050, ενώ θα υποβάλλει σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά
50% και 55% το 2030.
Έρχεται ακόμη η αυστηρότερη εφαρμογή
των ενεργειακών και κλιματικών κανόνων
σε εθνικό επίπεδο, η στήριξη των πηγών
ενέργειας χαμηλών εκπομπών για τη διατήρηση των τιμών των καταναλωτών σε χαμηλά
επίπεδα, τα έξυπνα δίκτυα για εναλλακτικές
λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου
σε αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις
μεταφορές.
Σχετικά με τη βιομηχανία και την κυκλική
οικονομία, θα δούμε αύξηση του 12% των
ανακυκλόμενων πρώτων υλών, με μετάβαση σε βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα με
έντονη απασχόληση, μαζί με τον οικολογικό
σχεδιασμό των βιομηχανιών υψηλής έντασης.
Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία,
δίνει προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών για νέα
προϊόντα καθώς και την ενίσχυση της
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Πάνω στην ενεργειακή και οικονομικά αποδοτική κατασκευή, μια νέα
πρωτοβουλία για την οικοδόμηση νέων
κτηρίων με αποδοτική χρήση ενέργει-

Έ

παραγωγής, τη μείωση των τροφίμων και των
απορριμμάτων συσκευασίας στους τομείς της
μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου, καθώς και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με
υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας και ένα κίνητρο για την αποτροπή των καταναλωτών από
την αγορά ξένων τροφίμων που παράγονται με
χαμηλότερα πρότυπα.
Στο σχέδιο υπάρχει μέριμνα και για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα και μια νέα
δασική στρατηγική για την Ε.Ε., καθώς και την
προώθηση βιώσιμων εισαγωγών, μαζί με μια
νέα στρατηγική για τη θαλάσσια ρύπανση και
την παράνομη αλιεία.
Σχέδιο δράσης υπάρχει και για δημιουργία
μηδενικής ρύπανσης που θα υιοθετηθεί μέσα
στο 2021 και προώθηση βιώσιμων χημικών
ουσιών και εναλλακτικών λύσεων για την εμφάνιση επιβλαβών ουσιών.
Τέλος, στο όλο σχέδιο υπάρχουν οι πράσινες
πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, οι βιώσιμες
επενδύσεις και 25% του προϋπολογισμού της
Ε.Ε. για την ενσωμάτωση της διάστασης του
κλίματος σε όλα τα προγράμματα της Ε.Ε.
Τελικός στόχος η καθιέρωση μιας παγκόσμιας ηγετικής θέσης της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων.
Μέσα στον Μάρτιο το 2020 η Ε.Ε. θα
πρέπει να έχει δρομολογήσει και το
Σύμφωνο για το Κλίμα, με την ταυτόχρονη δέσμευση εφαρμογής του απ’
όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ενεργοβόρες βιομηχανίες και κλίμα

πειτα από διεξοδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, παρουσιάστηκε σειρά συστάσεων
για τη στήριξη των ενεργοβόρων βιομηχανιών
της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν με το μικρότερο κόστος στην επίτευξη
του στόχου προς την κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Η Κομισιόν αναφέρει πως η συγκεκριμένη μελέτη θα τροφοδοτήσει τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη βιομηχανική
στρατηγική της Ε.Ε.
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ας και πόρων, ώστε να μειωθεί το 40% της
ενέργειας που χρησιμοποιείται με καλύτερη
επιβολή των στόχων και της νομοθεσίας για
τις ενεργειακές επιδόσεις και της πιθανής
εμπορίας εκπομπών άνθρακα που χρησιμοποιείται στα κτίρια θέρμανσης και ψύξης.
Με στόχο τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, θα προταθεί η μετατόπιση περισσότερων
οδικών εμπορευματικών μεταφορών σε σιδηροδρομικές και διαύλους, θα αναθεωρηθεί
η οδηγία για τις συνδυασμένες μεταφορές,
οι φορολογικές απαλλαγές για τα αεροπορικά και θαλάσσια καύσιμα, η οδηγία για τη
φορολογία της ενέργειας και θα εξεταστεί η
εμπορία εκπομπών, με στόχο την αντιμετώπιση της πιθανής διεθνούς αντίρρησης όπως
παρατηρήθηκε στο παρελθόν.
Πρόβλεψη και σχέδιο υπάρχει και για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης από την υπερβολική χρήση των πόρων και μεγαλύτερο έλεγχο
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη γεωργία, στρατηγική που θα ξεκινήσει από την
άνοιξη. Η χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει
τους τομείς της έρευνας, της μείωσης χρήσης
φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τις κυκλικές
μεθόδους

Ο ρόλος των συστάσεων είναι να επισημάνουν τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στο
πλαίσιο τριών βασικών προτεραιοτήτων.
Αρχικά της δημιουργίας αγορών για κλιματικά ουδέτερα και κυκλικά προϊόντα, όπου οι
εμπειρογνώμονες τονίζουν την ανάγκη να δοθεί
βοήθεια στους καταναλωτές ώστε να κάνουν πιο
συνειδητές επιλογές, της ανάπτυξης πιλοτικών
έργων μεγάλης κλίμακας για τις καθαρές τεχνολογίες με την ένταξη των έργων στην αγορά,
ώστε να υποστηρίζονται με κοινοτικά κονδύλια

και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ιδιωτική
χρηματοδότηση και της μετάβασης σε εναλλακτικές και κλιματικά ουδέτερες πηγές ενέργειας και πρώτων υλών ώστε να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση και η διαθεσιμότητα τέτοιων πηγών
σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές.
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων προτείνει να δημιουργηθεί και ένα παρατηρητήριο βιομηχανικής
μετάβασης για την παρακολούθηση της προόδου
της βιομηχανίας σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα.

Δυσφορία από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη
δράση της Ε.Ε. στον τομέα του οικολογικού σχεδιασμού

Σ

το πλαίσιο της δράσης της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η Ε.Ε. έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώσει την ενεργειακή
της απόδοση κατά 20% μέχρι το 2020 και κατά 32,5% μέχρι το
2030. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ε.Ε. έχει λάβει
μέτρα που επικεντρώνονται στον πιο οικολογικό
σχεδιασμό των προϊόντων και στην ενημέρωση
των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή
κατανάλωση και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Η ειδική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο με τίτλο «Η δράση της Ε.Ε. στη
τομέα του οικολογικού σχεδιασμού και της
ενεργειακής επισήμανσης: η σημαντική
συμβολή της στη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης περιορίζεται λόγω μεγάλων καθυστερήσεων και προβλημάτων μη συμμόρφωσης»,
υποστηρίζει πως η δράση της Ε.Ε. στον τομέα του οικολογικού
σχεδιασμού και της ενεργειακής επισήμανσης συνετέλεσε στη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη ρυθμιστική διαδικασία.
Τι σημαίνει όμως επί του πρακτέου οικολογικός σχεδιασμός; Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τον οικολογικό σχεδιασμό καθορίζει απαιτήσεις για την
ενεργειακή απόδοση κα άλλες για τον σχεδιασμό των προϊόντων, έτσι
ώστε να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Υπάρχουν και οι
λεγόμενες ενεργειακές ετικέτες, που κατατάσσουν τις συσκευές ανάλογα
με την ενεργειακή κατανάλωση σε κλίματα από Α έως το G. Εκτιμούν την

ετήσια κατανάλωση ενέργειας κάθε προϊόντος και κατατάσσουν παρόμοια προϊόντα ανάλογα με την τάξη ενεργειακής
απόδοσης στη οποία ανήκουν, παρέχοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις.
Στο πλαίσιο της αποτίμησης του αντίκτυπου του
οικολογικού σχεδιασμού δεν συνεκτιμάται η διαφορά
μεταξύ της θεωρητικής κατανάλωσης, όπως προκύπτει
από την εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων και της
πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας. Για παράδειγμα,
οι ψυγειοκαταψύκτες υποβάλλονται σε δομική χωρίς
άνοιγμα των θυρών και χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό τους. Υπάρχει επομένως κίνδυνος υπερεκτίμησης της εξοικονόμησης, προειδοποιούν οι
ελεγκτές.
Μέσα σε όλο αυτό το πλάνο και σχέδιο, υπάρχει και η ενίσχυση του
αντίκτυπου της πολιτικής γα τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή
επισήμανση την περίοδο μετά το 2020. Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά
συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες έχουν να κάνουν με
μέτρα για την επίσπευση της ρυθμιστικής διαδικασίας, όπως η έγκριση
εκτελεστικών μέτρων αμέσως μόλις είναι έτοιμα και όχι όταν ολοκληρώνεται η αντίστοιχη δέσμη μέτρων και με βελτιώσεις στον τρόπο μέτρησης
του αντίκτυπου της πολιτικής και παρουσίασης των σχετικών στοιχείων,
βελτιώνοντας τις παραδοχές και χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που μετρά την πραγματική κατανάλωση ενέργειας από τους τελικούς χρήστες.

Διαφάνεια στις ρήτρες ζητά η ΡΑΕ

Μ

εγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο που εφαρμόζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τις ρήτρες ζητά η ΡΑΕ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να υπολογίσουν εύκολα υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιεί κάθε πάροχος τη ρήτρα που χρησιμοποιεί και σε τι ύψος
θα κινηθεί η επιβάρυνση στον λογαριασμό του.
Ως ασφαλιστικές δικλίδες θα πρέπει να λειτουργούν οι μηχανισμοί
αναπροσαρμογής για τους παρόχους, ώστε σε περίπτωση που το κόστος
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη χονδρεμπορική αγορά ξεπεράσει
ένα συγκεκριμένο όριο, τότε ένα μέρος αυτού του κόστους να μεταβιβάζεται αυτόματα στον πελάτη, μέσω μιας έξτρα χρέωσης στον λογαριασμό.
Η ΡΑΕ θεωρεί πως η ρήτρα είναι δικαιολογημένη, ενώ θεωρεί πως δεν
στέκουν ρεαλιστικά οι μηχανισμοί που βασίζονται στην τιμή των δικαιωμάτων CO2, όπως αυτός που εισήγαγε η ΔΕΗ το φθινόπωρο. Η τιμή των
δικαιωμάτων αποτελεί ένα κατεξοχήν κόστος του παραγωγού από συμβατικούς σταθμούς, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στην ΟΤΣ, μέσω της
συμμετοχής του παραγωγού στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

και της υποβολής προσφορών βάσει τουλάχιστον του μεταβλητού κόστους
του σταθμού.
Η ΡΑΕ είχε οργανώσει την άνοιξη του 2019 μία πρώτη διαβούλευση για
τις ρήτρες, ενώ παράλληλα αξιολόγησε τον τρόπο εφαρμογής τους από
τους προμηθευτές. Από την αξιολόγηση αυτή αλλά και τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης ένα βασικό συμπέρασμα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρόποι
εφαρμογής των μηχανισμών αναπροσαρμογής είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς, όπως για παράδειγμα το εύρος των τιμών της ΟΤΣ που ενεργοποιεί
τη ρήτρα κάθε προμηθευτής.
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους τους προμηθευτές η ίδια
μαθηματική φόρμουλα για τον υπολογισμό της ρήτρας, η οποία θα επιτρέπει μεν στις εταιρείες να επιλέγουν ελεύθερα τις παραμέτρους που
προσδιορίζουν την τελική οικονομική επιβάρυνση, δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις χρεώσεις των προμηθευτών.
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Έξυπνες πόλεις για το μέλλον και την καθημερινή ζωή

Η

λεκτρονικές υπηρεσίες και διαδραστικά
αυτοματοποιημένα συστήματα, δημιουργούν αστικά περιβάλλοντα φιλικά προς
τους πολίτες, με καθαρές μεταφορές, κτίρια
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αναβαθμισμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και
απορριμμάτων. Κυρίες και κύριοι, αυτές είναι
οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος.
Τα δίκτυα τελευταίας γενιάς θα αλλάξουν
τις μέχρι τώρα γνωστές σταθερές. Η ταχύτητα
της διαδικτυακής σύνδεσης, το 5G, υπόσχεται
επαναστατικές αλλαγές, από την Ιατρική μέχρι
και τη βιομηχανία, τη Γεωργία, την Εκπαίδευση
και όλες γενικά τις εκφάνσεις της επιστήμης,
των μεταφορών και του επιχειρείν. Το 5G θα
μηδενίσει την χρονοκαθυστέρηση μεταξύ των
συσκευών και του διακομιστή που επικοινωνεί. Είναι ένα επίτευγμα, που αποτελεί έναν
από τους πιο ισχυρούς μοχλούς ανάπτυξης των
«έξυπνων πόλεων» καθώς και το τεχνολογικό
της υπόβαθρο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία διχάζει τις κοινωνίες. Οι
τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδεις
ταχύτητες και τα κεφάλαια που επενδύονται είναι θηριώδη. Οι συνολικές δαπάνες για έξυπνα
έργα αναμένεται να ξεπεράσουν το ένα δις δολάρια μόνο για το 2020. Σε περιφερειακή βάση,
οι ΗΠΑ, η Δυτική Ευρώπη και η Κίνα θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% όλων
των δαπανών σε έργα smart cities καθ’ όλη τη
διάρκεια της πρόβλεψης. Η Ιαπωνία και η Μέση
Ανατολή μαζί με την Αφρική θα βιώσουν την ταχύτερη αύξηση των δαπανών με ετήσιο ρυθμό
ανάπτυξης κοντά στο 21%.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η Νέα Υόρκη
βρίσκεται στη δεύτερη θέση για φέτος, ενώ
ακολουθούν το Τόκιο και το Λονδίνο.
Τα σενάρια του μέλλοντος προβλέπουν την
εκ βάθρων δημιουργία υπερσύγχρονων έξυπνων πόλεων ακόμη και σε μέρη που οι κλιματολογικές συνθήκες προδίκαζαν ακατόρθωτες
συνθήκες διαβίωσης, όπως για παράδειγμα η
πόλη Μάζνταρ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
που έχει δημιουργηθεί στην καρδιά της ερήμου.
Πρόκειται για μία πράσινη πόλη 6 τετραγωνικών χλμ, με κόστος πάνω από 20 δις ευρώ.
Πως όμως ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη
λεγόμενη έξυπνη πόλη; Η Ε.Ε. ως έξυπνη πόλη
ορίζει έναν τόπο που τα παραδοσιακά δίκτυα
και οι υπηρεσίες γίνονται πιο αποδοτικά με τη
χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών προς όφελος των κατοίκων και των
επιχειρήσεων. Ωστόσο υπάρχει και το αρνητικό
πρόσημο σε αυτή την ιστορία.
Στο κέντρο του αφηγήματος της έξυπνης πόλης βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας για
να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων
και να εφαρμοστούν δράσεις για την προστασία

του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Σημαντικές υπηρεσίες
μιας έξυπνης πόλης είναι η προσβασιμότητα
των ΑμΕΑ και του εμποδιζόμενου πληθυσμού, η
ανακύκλωση, οι υποδομές φωτισμού, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου και άλλες.
Κάνοντας λόγο πριν για τον εγκέφαλο των
έξυπνων πόλεων, των δικτυωμένων πόλεων,
μιλήσαμε για το 5G. Στη χώρα μας εφαρμοζόταν
πιλοτικά στην Καλαμάτα. Διακόπηκε ωστόσο,
μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
για λόγους υγείας. Το επίσημο ανακοινωθέν
από το υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, όμως,
παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία και μετρήσεις καθησυχάζοντας για την επικινδυνότητα
της χρήσης.
Αρνητική για παράδειγμα επίδραση υπάρχει
στην ιδιωτικότητα και στα ανθρώπινα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της
γνώμης. Για τους επιστήμονες που μελετούν
το φαινόμενο, τα ψηφιακά πλήρη αυτοματοποιημένα συστήματα είναι δύσκολο να ελεγχθούν
από τους πολίτες λόγω και της εγγενούς φύσης
της τεχνολογίας.

Οι αλλαγές στην αγορά λόγω… τεχνητής νοημοσύνης

Η

εξέλιξη της τεχνολογίας τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και πίσω από αυτή τρέχει και
η αγορά να προλάβει να ενσωματώσει τα
νέα δεδομένα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως
το 50% των εργασιακών καθηκόντων θα αλλάξει
λόγω της τεχνολογίας, ενώ το 5% των θέσεων
εργασίας θα αλλάξει τελείως. Και αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο όλες οι εταιρείες καθώς και
οι κυβερνήσεις θέτουν την αναβάθμιση και την
επανακατάρτιση ως κεντρικό στόχο.
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Ήδη οι μεγάλες εταιρείες εφαρμόζουν τέτοιες
τεχνικές. Για παράδειγμα στην οπτική παρακολούθηση, στα συστήματα φωτογραφικών μηχανών
καθώς και σε τεχνολογίες βαθιάς εκμάθησης.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι οι πρώτες
που έβαλαν σε εφαρμογή τεχνικές με βάση την
τεχνητή νοημοσύνη. Στη σχεδίαση αυτοκινήτου
αλλά και στην πρόβλεψη τιμών. Ένας ακόμη πυλώνας που εφαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη με
θεαματικά αποτελέσματα είναι η μηχανική μάθη-

ση, μέσω της δημιουργίας νευρωνικών δικτύων.
Η όλη φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης είναι να μετατρέψει κάθε πληροφορία που λαμβάνεται στον πραγματικό κόσμο, σε μία δράση υπέρ
του ανθρώπου. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις και
οι αλγόριθμοι που καθοδηγούνται από δεδομένα
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας, θα πρέπει όλη αυτή η νέα δυνατότητα στα
χέρια του ανθρώπου να λειτουργήσει πραγματικά
για το κοινό καλό και όχι ενάντια στον άνθρωπο.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

T

ο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
καταγγέλλει τις παράνομε
ς και εκδικητικές απολύσεις 24 συ
ναδέλφων εργαζομένων
από την Τράπεζα Πειραιώς, επειδή αρ
νήθηκαν να μετακινηθούν
στην νέα
εταιρεία διαχείρισης «κόκ
κινων» δανείων.
Πρόκειται για εκβιαστική
πρακτική της τράπεζας, πο
υ παραβιάζει
κατάφωρα τα εργασιακά
δικαιώματα, καταπατώντα
ς τη συμφωνία που η ίδια υπέγραψε
με την ΟΤΟΕ και τον ΣΕΤΠ
για εθελοντική
μετάβαση των εργαζόμε
νων στην νέα εταιρεία. Ηλ
ίου
φαεινότερο
ότι η τράπεζα έχει στόχο
να τρομοκρατήσει τους υπ
όλοιπους 326
εργαζόμενους.
Το ΕΚΑ καλεί το υπουργείο
εργασίας να παρέμβει, να
εφαρμόσει
την εργατική νομοθεσία κα
ι να προστατεύσει τα εργα
σιακά δικαιώματα, και καλούμε την διο
ίκηση της τράπεζας Πειρα
ιώς να ανακαλέσει τις παράνομες απολύσ
εις, διαφορετικά θα μας βρ
ει απέναντί της.
Το Δ.Σ.
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Προσφυγή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
ειδικό τιμολόγιο προσωπικού

ε συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αποφάσισε, να προσφύγει δικαστικά κατά της συγκεκριμένης παραγράφου του
Ν.4643/2019 η οποία τροποποιεί προηγούμενη ρύθμιση που αφορά το
ειδικό τιμολόγιο Ηλεκτρικού ρεύματος προσωπικού.
Θυμίζουμε, ότι με την καινούργια ρύθμιση η έκπτωση του τιμολογίου περιορίζεται στο 30% και μόνο στο ανταγωνιστικό κομμάτι!!!
Που σημαίνει ότι η μείωση θα είναι μεγάλη και θα φανεί με κάθε γλαφυρό
τρόπο, στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα πάρει το προσωπικό και οι

συνταξιούχοι στη ΔΕΗ.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έκπτωση του τιμολογίου του προσωπικού, δόθηκε έναντι αύξησης μισθού το 1950, φορολογείται ως εισόδημα και θεσπίστηκε μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η καταπάτηση της Σ.Σ.Ε. και η ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
και ΔΕΗ αποτελεί αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική πράξη, την οποία θα
αντιπαλέψουμε στα δικαστήρια.

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ
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..

Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία που πραγματοποίησε η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στην Αθήνα
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