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αρόλο που η χώρα βρέθηκε ξαφνικά – αν
και εξακολουθεί να βρίσκεται – σε μία
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, δυστυχώς
η κυβέρνηση δεν δίστασε να προχωρήσει, σε
νομοθετική πράξη για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), χωρίς να το
επιβάλλει κανένα μνημόνιο!!!
Έτσι, λοιπόν, με νόμο που ψήφισε προσφάτως
η Βουλή, προχωράει στην εκποίηση του 51% που
κατέχει τώρα το Ελληνικό Δημόσιο, ωστόσο η
διαδικασία δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από
το φθινόπωρο.
Οι συζητήσεις που είχε ανοίξει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόσο με την Κινέζικη State Grid που αποτελεί τον στρατηγικό
επενδυτή του ΑΔΜΗΕ με ποσοστό 24%, όσο και
με την Ιταλική Terna έχουν παγώσει, εξ’ αιτίας
του πλήγματος που προκάλεσε η πανδημία σε
Ιταλία και Κίνα.
Ο ισχυρισμός της σημερινής κυβέρνησης ότι
η περαιτέρω αποκρατικοποίηση θα βοηθήσει
στην εξοικονόμηση κεφαλαίων προκειμένου
να ολοκληρωθεί το επενδυτικό του πρόγραμμα,
δυστυχώς δεν μπορεί να πείσει παρά μόνο τους
αφελείς, γιατί ο ΑΔΜΗΕ όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν
μονοπωλιακή δραστηριότητα και ως εκ τούτου
έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία χωρίς κανένα
ρίσκο.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να υπηρετήσει το δόγμα της νεοφιλελεύθερης άποψης που ασπάζεται
η Ν.Δ. με ευλάβεια και στην ουσία καταργεί την
παρουσία του κράτους, ακόμη και στα Δημόσια
αγαθά, παρά το γεγονός ότι ο τότε Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κύριος
Σαμαράς δήλωσε στο Ζάππειο, ότι τα φυσικά μονοπώλια όπως είναι τα δίκτυα δεν μπορούν να
εκποιηθούν.
Άλλωστε αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκαν στα 53,9
εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2019, ενώ τα
ενοποιημένα έσοδα συνολικά αυξήθηκαν κατά
1% στα 249,8 εκατ. ευρώ (!) και τα ενοποιημένα
κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,9% και διαμορφώθηκαν στα 224,1 εκατ. σε ετήσια βάση.
Το έτος που πέρασε ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύ-
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Για να υπηρετήσει κανείς
τέτοιες πολιτικές και για
να διαμορφώσει σύγχρονα
ενεργειακά μοντέλα απαιτείται
ο έλεγχος του Δημοσίου.
ξηση επενδύσεων κατά 39% φτάνοντας τα 250
εκατ. ευρώ, έναντι 178 εκ. ευρώ το 2018. Η ανοδική ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ σε συνδυασμό με την
αύξηση των κερδών, δημιουργεί σταθερά κεφάλαια και επάρκεια ικανή να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα
για τα επόμενα χρόνια, όπως η συνέχιση της
διασύνδεσης των Κυκλάδων, η διασύνδεση με
την Κρήτη τόσο από την Αττική όσο και από την
Πελοπόννησο, καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου του στο εσωτερικό και στις διασυνδέσεις
με άλλες χώρες. Η επενδυτική δραστηριότητα
του ΑΔΜΗΕ επιβεβαιώνεται με την οικονομική
ευρωστία, η οποία εγγυάται την απρόσκοπτη
υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, το
οποίο σύμφωνα με το business plan του ΑΔΜΗΕ,
έως το 2030 θα ανέλθει στα 5 δισ. ευρώ!!!
Άρα, λοιπόν, γιατί να πουληθεί μία τέτοια
κερδοφόρος εταιρεία; O καβγάς γίνεται για τα 5
δισ. ευρώ, εξυπηρετώντας κάποιο ιδιώτη φίλο
της κυβέρνησης ώστε το κέρδος να μη μείνει
στο ΑΔΜΗΕ, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά
σε κάποιο ξενόφερτο ή άλλο ψευτοεπενδυτή!!!
Έτσι ερμηνεύεται και υπηρετείται στο έπακρο η
νεοφιλελεύθερη άποψη, η οποία αν και καταπί-

πτει διεθνώς, αφού δεν υπηρετεί το κοινωνικό
σύνολο εδώ, όμως, η κεντρική εξουσία επιμένει,
να την υπηρετεί. Έτσι εξηγείται γιατί ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε να απαξιώσει με την ανάληψη των καθηκόντων του,
τον Όμιλο ΔΕΗ και κυρίως τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕΑΔΜΗΕ, κάνοντας λόγο για κατάρρευση και black
out, προκειμένου να προϊδεάσει την κοινή γνώμη για το επερχόμενο ξεπούλημα των δύο αυτών
ενεργειακών υποδομών, που ισοδυναμούν με
κάτι περισσότερο από «ασημικά» της χώρας,
αφού διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία
και τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτή, όμως, την πολιτική δυστυχώς η
Ελλάδα θα στερηθεί τόσο σημαντικά περιουσιακά
στοιχεία όσο και ουσιαστικά εργαλεία άσκησης
ενεργειακής πολιτικής, τα οποία είναι απαραίτητα σε μία ευμετάβλητη αγορά, ιδιαιτέρως σήμερα, όπου εξ’ αιτίας της πανδημίας, είναι πρόδηλη
η παρουσία και η αξία του κράτους σε κρίσιμους
τομείς όπως είναι και η ενέργεια και η υγεία.
Με τέτοιες πράξεις υποσκάπτεται το μέλλον
και η συνοχή του Ομίλου ΔΕΗ με απρόβλεπτες
συνέπειες για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται
Ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο παύει μέρα με τη
μέρα να είναι προσιτό στον Έλληνα καταναλωτή.
Χωρίς την παρουσία του Ομίλου ΔΕΗ δεν μπορεί
να υλοποιηθεί νέο ενεργειακό μοντέλο στη χώρα
που θα παρέχει περιβαλλοντολογικά βιώσιμη
ανάπτυξη, καινοτόμα τεχνολογία και αποδοτική
οικονομία με ανθρωποκεντρική αντίληψη.
Ως εκ τούτου για να υπηρετήσει κανείς τέτοιες πολιτικές και για να διαμορφώσει σύγχρονα
ενεργειακά μοντέλα απαιτείται ο έλεγχος του
Δημοσίου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε χώρες της Ευρώπης έχει αρχίσει η επανακρατικοποίηση των δικτύων γιατί διαπιστώθηκε ότι μόνο
η παρουσία του κράτους αποτελεί την εγγύηση
της λειτουργίας τέτοιων ενεργειακών συστημάτων.
Γνωρίζουμε όλοι ακόμη και αυτοί που αποφασίζουν το ξεπούλημα, ότι ο μόνος κερδισμένος
από αυτό το γεγονός θα είναι ο ιδιώτης ο οποίος
θα εξασφαλίσει μία εύρωστη κερδοφόρο εταιρεία όπως είναι ο ΑΔΜΗΕ, και μάλιστα με λίγα
κεφάλαια!!!
Γι’ αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.

Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο: Δεύτερο πακέτο
μετοχών στην αγορά για τον ΑΔΜΗΕ
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ο υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρά στην
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νέου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου.
Το νέο νομοσχέδιο καταργεί την προηγούμενη
παράγραφο του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 που
ανέφερε ότι η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων στα οποία
συμμετέχει κατά πλειοψηφία ή ελέγχει άμεσα ή
έμμεσα το Ελληνικό Δημόσιο στο εκάστοτε μετοχικό
κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Παράλληλα εισηγείται ότι «το ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει την άμεση ή
και έμμεση συμμετοχή αυτού ή νομικών προσώπων
που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα στο εκάστοτε μετοχικό
κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», ανοίγοντας τον δρόμο

Ο

51% του ελέγχου της εταιρείας από το Ελληνικό
Δημόσιο.
«Η διάταξη αυτή δεν σημαίνει ότι ξεκινά αύριο η
διαδικασία της νέας ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ.
Λόγω της πανδημίας δεν αναμένονται νέα μέσα στο
επόμενο τρίμηνο», αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ.

για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του Διαχειριστή, δεδομένου ότι το 24% ανήκει στην κινεζική
State Grid.
Ουσιαστικά, με το άρθρο 115 του νομοσχεδίου
για το περιβάλλον επιτρέπει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, βάζοντας τέλος στο όριο του

Ωστόσο όσον αφορά τον επόμενο μέτοχο, μην
περιμένουμε εκπλήξεις. Δεδομένου ότι η κινεζική
State Grid όταν απέκτησε το 24% συμφώνησε με
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ότι, σε περίπτωση που διατεθεί πακέτο μετοχών η κινεζική
πλευρά έχει δικαίωμα πρώτης προσφοράς (first
offer) ενώ εάν ένας τρίτος επενδυτής καταθέσει
προσφορά ίδια με της κινεζικής πολυεθνικής τότε το
αντίστοιχο ποσοστό περνά στην State Grid.

Ετοιμάζεται η πώληση πλειοψηφικού πακέτου του ΔΕΔΔΗΕ
ύτε ο κορονοϊός, ούτε ο εγκλεισμός φαίνεται να πτόησαν τα σχέδια κάποιων δημόσιων επιχειρήσεων, όπως του ΔΕΔΔΗΕ, για επικείμενη αποκρατικοποίηση.

βουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για
τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου ρυθμιστικού πλαισίου, αντί ετησίου που
ισχύει σήμερα.

Έτσι λοιπόν, στο διάστημα της καραντίνας η επιχείρηση προχώρησε σε όλες
τις απαραίτητες προετοιμασίες, έτσι ώστε με την άρση των περιοριστικών μέτρων να είναι έτοιμη να προκηρύξει τον διαγωνισμό.

Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο θα καθορίζει τόσο τα έσοδα για την κάλυψη του
κόστους λειτουργίας του δικτύου διανομής, όσο και τα κίνητρα απόδοσης για
τον Διαχειριστή σε μεγάλες επενδύσεις, το κέρδος των οποίων θα επιστρέφεται
στους καταναλωτές.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, είχε προαναγγείλει την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών για την θυγατρική της
ΔΕΗ, ενώ τόσο ο πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκο Μπουλαξής όσο και ο διευθύνων σύμ-

Μάλιστα οι νέες ρυθμιζόμενες περίοδοι θα έχουν τετραετή διάρκεια και έτος
έναρξης το 2021 μέχρι και το 2024 η πρώτη, η δεύτερη 2025 μέχρι και το 2028.

Σκανδαλώδεις αυξήσεις για τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ

Θ

ύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η είδηση των αυξήσεων στις
αποδοχές της διοίκησης και των διευθυντών του ΔΕΔΔΗΕ, που εν
μέσω πανδημίας και γενικής κρίσης, εκμεταλλεύτηκαν το νόμο για
το πλαφόν των αμοιβών στο Δημόσιο, προσθέτοντας στους μισθούς τους
τεράστια επιπλέον ποσά.
Μάλιστα πολλά ήταν τα δημοσιεύματα εκείνα που σχολίασαν πως τέτοιους μισθούς θα τους ζήλευαν ακόμα και τα golden boys προ οικονομικής
κρίσης. Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύθηκαν στον τύπο, τουλάχιστον 34
ανώτερα στελέχη του οργανισμού θα λαμβάνουν μέχρι το τέλος της θητείας
τους παχυλούς μισθούς, όταν επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο και οι ουρές της
ανεργίας μεγαλώνουν δραματικά από τους Έλληνες ανέργους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από μόλις επτά μήνες θητείας θα λαμβάνει
ετήσιο μισθό 120.000 ευρώ συν 50% μπόνους. Η αύξηση στις ετήσιες απολαβές μαζί με το μπόνους αγγίζει το 225%.
Για τους γενικούς διευθυντές, οι όποιοι πρόσφατα από τρεις έγιναν πέντε

μετά από αλλαγή του οργανογράμματος της εταιρείας με ότι αυτό συνεπάγεται, σπάει το πλαφόν του Δημοσίου που υπήρχε και από εδώ και στο
εξής ο καθένας θα εισπράττει 100.000 ευρώ το χρόνο συν 50% μπόνους.
Το πλαφόν είχε οριστεί στα 4631 ευρώ μεικτά, με σύνολο αποδοχών στα
50.000 ευρώ. Η σημερινή αύξηση δηλαδή φτάνει να είναι 300%.
Για τους σημερινούς περίπου 30 διευθυντές αντί για 50.000 τον χρόνο, θα
λαμβάνουν 70.000 συν μπόνους 50%.
Ωστόσο όλα αυτά βάσει του νόμου 4643/2019 που ψήφισε η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, θεωρούνται ορθά, χωρίς ωστόσο τίποτε από όλα αυτά να υποχρεούνται να τα δημοσιεύσουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Βέβαια, τα «εγκαίνια» εισόδου σε αυτή την κατάσταση έκανε πρώτη η
ΔΕΗ, με τις υπέρογκες αυξήσεις στα δικά της χρυσά παιδιά και με μία ακόμη
πιο προκλητική απόφαση για τους 6.9 εκατ. καταναλωτές που είδαν αυξήσεις στα τιμολόγιά τους ύψους 16%.
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Το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 333,6 εκατ. το 2019 (από € 403,8 εκατ. το 2018)



Αντιστροφή τάσης στο δ΄ τρίμηνο 2019 με επαναλαμβανόμενο EBITDA € 236,8 εκατ. από € 44,7
εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν



Επιβάρυνση λόγω υψηλότερων αγορών ενέργειας και αυξημένων τιμών CO2



Μείωση παραγωγής από λιγνίτη κατά 30,1%, λόγω μη ανταγωνιστικότητάς του

των προ φόρων αποτελεσμάτων με € 2,1 δισ. από την απομείωση περιουσιακών
Τουλάχιστον 1,68Επιβάρυνση
δις ευρώ
ζημιές
της
ΔΕΗ το 2019
στοιχείων
λόγω και τηςοι
ζημιογόνου
θέσης του
λιγνίτη


Τ

α αποτελέσματα του 2019 που φέρνουν στο Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου
φως για τη ΔΕΗ ζημιά ύψους κοντά στο 1
Δ΄ τρίμηνο Δ΄ τρίμηνο
Δ (%)
(σε € εκατ.)
2019
2018
Δ (%)
2019
2018
δις ευρώ, κατέστησαν αναγκαία τον περαΚύκλος εργασιών (1)
4.931,6
4.741,9
4,0
1.323,5
1.253,1
5,6
σμένο Αύγουστο τη λήψη μέτρων καθώς και την
Λειτουργικές Δαπάνες
4.598,0
4.338,1
6,0
1.086,7
1.208,4
(10,1)
(προσαρμογή για ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων
απόφαση για άμεση απολιγνιτοποίηση της χώρας.
προσωπικού, παροχές μετά τη συνταξιοδότηση,
εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ παρελθόντων ετών) (2)
Από τα στοιχεία του Δ τριμήνου φαίνεται πως
EBITDA επαναλαμβανόμενο
333,6
403,8
(17,4)
236,8
44,7
429,8
(προσαρμογή για ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων
τα μέτρα που ελήφθησαν λειτούργησαν ευεργεπροσωπικού, παροχές μετά τη συνταξιοδότηση,
εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ παρελθόντων ετών)
τικά για την πορεία της επιχείρησης. Ενδεικτικό
(3)=(1)-(2)
Περιθώριο EBITDA επαναλαμβανόμενο (4)=(3)/(1)
6,8%
8,5%
17,9%
3,6%
είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του επαναλαμβανόμενου EBITDA των 333,6 εκατ. ευρώ για
Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) (5)
(99,3)
196,3
43,1
(χρέωση η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019)
το σύνολο του έτους δημιουργήθηκε στο τέταρτο
Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και παροχές (243,4)
164,3
(243,4)
(1,8)
μετά τη συνταξιοδότηση (6)
τρίμηνο.
Εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών (7)
(105,2)
Επιχειρηματικοί κύκλοι της ΔΕΗ μιλούν για
ΥΚΩ για τα έτη 2007-2011 και εκκαθάριση του 2017 (8)
(122,6)
(122,6)
EBITDA (9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
798,9
148,4
438,3
602,8
3,4
την αντιστροφή της τάσης και αποτυπώνουν την
Περιθώριο EBITDA (10)=(9)/(1)
16,2%
3,1%
45,5%
0,3%
αλλαγή πορείας στην επιχείρηση στα στοιχεία του
Αποσβέσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και
758,0
751,1
0,9
209,9
176,3
19,1
Δ τριμήνου.
κέρδη / (ζημίες) από συνδεδεμένες εταιρείες (11)
Το 2018 και το 2019 οι ζημιές που καταγράΑπομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού & συμμετοχών
2.098,8
246,2
2.033,9
5,6
(12)
φηκαν από τη ΔΕΗ έφταναν τα 903 εκατ. ευρώ
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
(424,4)
(347,3)
26,9
(131,6)
(προσαρμογή για ΕΛΑΠΕ, πρόβλεψη αποζημιώσεων
και τα 1,68 δις αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της αποτίπροσωπικού, παροχές μετά τη συνταξιοδότηση,
εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ παρελθόντων ετών και
μησης της εύλογης αξίας των παγίων του ομίλου
απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού & συμμετοχών)
κάθε πέντε έτη, τα αποτελέσματα προ φόρων
(13)=(3)-(11)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (14)=(9)-(11)-(12)
(2.057,9) (848,9)
(1.641,0)
(178,5)
επιβαρύνθηκαν κατά 2,1 δις ευρώ. Για το 2019
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (15)
(1.685,7) (903,8)
(1.332,5)
(329,2)
τα EBITDA ενισχύθηκαν από την επιστροφή 99,3
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Παράρτημα)
εκατ. ευρώ έναντι του πλεονάσματος του Ειδικού
κτρική. Το 2019 μειωμένες ήταν και οι δαπάνες μισθοδοσίας, δεδομένου ότι
Λογαριασμού ΑΠΕ. Για λόγους συγκρισιμότητας με το 2018 το EBITDA προσαρσυνταξιοδοτήθηκαν 1638 εργαζόμενοι.
μόζεται σε 403,8 εκατ. ευρώ. Η επιδείνωση του EBITDA για το σύνολο του έτους
[1]
οφείλεται πρωτίστως στη μεγαλύτερη δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκποΓια τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης
μπών CO2 λόγω της πολύ σημαντικής αύξησης της τιμής τους η οποία σχεδόν
τόνισε πως τα στοιχεία σηματοδοτούν την αντίστροφη της πτωτικής πορείας της
διπλασιάστηκε.
λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου και πως θα υπάρξει θετική επίπτωση
Τα αναλυτικά στοιχεία αποδεικνύουν δυστυχώς τη συρρίκνωση της επιχείαπό την εξοικονόμηση κόστους λόγω χαμηλών τιμών φυσικού αερίου, δικαιωρησης τόσο στον τομέα παραγωγής όσο και του πελατολογίου. Αν και ο κύκλος
μάτων CO2 και οριακής τιμής συστήματος.
εργασιών αυξήθηκε, ωστόσο ο όγκος των πωλήσεων είναι μειωμένος κατά
Από την πρώτη στιγμή έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας,
5,9% σε σχέση με το 2018 λόγω απώλειας μεριδίου.
η ΔΕΗ έλαβε όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της επιχείρησης, αναπτύσσοντας
Το 2019 το μερίδιο της ΔΕΗ μειώθηκε στην παραγωγή κατά 10% και στην
πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προχωρώντας σε δράσεις στήλιανική αγορά κατά 2,7%, στο σύνολο της χώρας κατά 6% και στο διασυνδεδεριξης της κοινωνίας, των πελατών και των εργαζομένων της, με μία γκάμα
μένο σύστημα κατά 8,5%.
ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών, ως αντίβαρο στις αρνητικές επιΚατά 30,1% μειώθηκε η λιγνιτική παραγωγή και κατά 33,4% η υδροηλεπτώσεις της καραντίνας.

Κ

Υψηλό το ποσοστό απλήρωτων λογαριασμών μέσα στην κρίση

αθυστερήσεις της τάξης του
30% σημειώθηκαν εν μέσω
καραντίνας στις πληρωμές
λογαριασμών της ΔΕΗ. Το γεγονός
αυτό οφείλεται εν μέρει στις απολύσεις που σημειώθηκαν και στο
μεγάλο ποσοστό αναστολής εργασίας, μα και στην αντικειμενική
δυσκολία ότι δεν ήξεραν που να
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πληρώσουν, αφού οι περισσότεροι
πλήρωναν σε υποκαταστήματα της
ΔΕΗ.
Η κατάσταση αυτή έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο φοβάται την εμφάνιση
ενός νέου κινήματος «Δεν Πληρώνω». Το φαινόμενο παρατηρήθηκε

από τις πρώτες ημέρες της καραντίνας, δεδομένου ότι ένα στα δύο
νοικοκυριά πλήρωναν σε κατάστημα, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλωσε το πρόβλημα.
Η ΔΕΗ μετρά απώλεια εσόδων στο διάστημα της καραντίνας
ύψους 30 με 40%.
Η ηγεσία του υπουργείου φαίνε-

ται ότι ρίχνει βάρος στη στάση που
τηρούν τόσο η δημόσια εταιρεία όσο
και οι ανεξάρτητοι προμηθευτές
ρεύματος απέναντι στους συστηματικούς οφειλέτες και έχει ως στόχο
τη δημιουργία ενός εγγυητικού
μηχανισμού που θα παρέχει χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης σε
ενεργειακές εταιρείες.

Δ

Νέο διακανονισμό
για τους αγρότες
προωθεί η ΔΕΗ

Παράδοση υγειονομικού υλικού
από τη ΔΕΗ

ωρεά ύψους 5 εκατ. ευρώ
από τη ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παραδόθηκε στο
υπουργείο Υγείας. Το υγειονομικό υλικό έφτασε με ειδικά ναυλωμένη πτήση στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος και αποτελούνταν από 507.600 μάσκες
τύπου FPP2 και 12.022 προστατευτικές στολές τύπου Tyvec.
Παρόντες στην παραλαβή του υλικού ήταν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ευχαρίστησε τη ΔΕΗ και τους εργαζομένους της
εταιρείας, παρέλαβε τη δωρεά μέσων προστασίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Τις ευχαριστίες του στη ΔΕΗ κατέθεσε με τη σειρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κατά τις δηλώσεις του υπογράμμισε πως η ΔΕΗ
παίρνει 0,8 ευρώ από τους λογαριασμούς του καθενός τον χρόνο, μαζεύει 5 εκατ. ευρώ
γιατί έχει 6,5 εκατ. πελάτες και έτσι στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
«Στη ΔΕΗ αναλάβαμε την πρωτοβουλία να προμηθεύσουμε το ΕΣΥ με πάνω από 40 τόνους εξειδικευμένο υλικό προστασίας για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της χώρας,
που δίνουν τη μάχη αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους
και να μπορούν να περιθάλψουν καλύτερα τους αγαπημένους μας ανθρώπους σε αυτή τη
δύσκολη περίοδο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη
δοκιμασία για τη χώρα μας» τόνισε με τη σειρά του και ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος
Στάσσης.

Ρυθμίσεις 18 και 24 δόσεων για την κατανάλωση
ρεύματος για τους αγρότες προωθεί η ΔΕΗ. Οι προκαταβολές του ολικού ποσού θα ξεκινούν από το 15%
φτάνοντας μέχρι και το 20% της οφειλής προς τη ΔΕΗ,
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα «σπάει» στις παραπάνω δόσεις, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η επιχείρηση.
Λόγω των μέτρων ενάντια στην πανδημία η αίτηση
για ρύθμιση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά μέσω του
πανελλαδικού τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΗ 11770.
Σε αντίστοιχη ενημερωτική ανακοίνωση η ΔΕΗ
αναφέρει ότι «συναισθανόμενη τις ιδιαιτερότητες
του κλάδου των αγροτών και λαμβάνοντας υπόψη τις
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα και με συνέπεια την αγροτική παραγωγή.
Μετά και από επικοινωνία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Γιώργου Στάσση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα
Σκρέκα, η ΔΕΗ αποδεικνύοντας την έντονη κοινωνική της ευαισθησία και την επίγνωση της δύσκολης
κατάστασης που βιώνουν οι αγρότες, αποφάσισε να
παρέχει στους αγροτικούς πελάτες της ένα ευνοϊκό
πρόγραμμα διακανονισμών που έρχεται να ενισχύσει
το ισχύον από τον Οκτώβριο του 2019».

Δωρεά μασκών από ΑΔΜΗΕ και τη State Grid Corporation of China
στα νοσοκομεία αναφοράς

Υ

γειονομικό υλικό αξίας 370.000 προσέφερε
ο ΑΔΜΗΕ προκειμένου να στηρίξει την μάχη
κατά του COVID-19 καθώς και 500.000 μάσκες
που προσέφερε η State Grid.
Παράλληλα, ο Διαχειριστής προχωρά σε νέα
δωρεά ύψους 600.000 ευρώ προκειμένου να
ενισχύσει την αντιμετώπιση της υγειονομικής
κρίσης. Η δωρεά θα αφορά σε εξειδικευμένο
ιατρικό εξοπλισμό και μάσκες FFP2 και το υλικό
θα κατευθυνθεί προς τα νοσοκομεία αναφοράς
προκειμένου να ενισχύσουν τη μάχη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Οι ειδικές αυτές μάσκες έφτασαν με την πτήση της Aegean Airlines στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και παρελήφθησαν από το αρμό-

γιατροί, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό χρειάζονται τη βοήθεια όλων
μας. Κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε
ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την
πρωτοφανή κρίση της Δημόσιας Υγείας».

διο προσωπικό του υπουργείου Υγείας.
Ο υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας επισήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΔΜΗΕ
που με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει
τα νοσοκομεία μας στη δύσκολη αυτή μάχη. Οι

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή που η κρίση του
COVID-19 επεκτάθηκε και στη χώρα μας, ο
ΑΔΜΗΕ κινητοποιήθηκε για να στηρίξει τα Δημόσια Νοσοκομεία, τα οποία επωμίζονται το
μεγαλύτερο βάρος της πρωτοφανούς κρίσης. Ο
Διαχειριστής θα συνδράμει με όλα του τα μέσα
τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται περισσότερο από τη νόσο».
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ΤΊΤΛΟΙ ΤΈΛΟΥΣ
για τον λιγνίτη στη χώρα μας

Α

νοίγει μέσα στο έτος ο κύκλος απολιγνιτοποίησης στη χώρα μας, με την απόσυρση από
το σύστημα των δύο μονάδων του Αμυνταίου, κύκλος ο οποίος προβλέπεται να κλείσει μέσα
στο 2023 με την απόσυρση όλων των μονάδων.
Μέχρι το 2028 η μοναδική λιγνιτική μονάδα που
θα λειτουργεί θα είναι η Πτολεμαΐδα V. Το ακριβές
πρόγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων
της ΔΕΗ εμπεριέχεται στο καινούριο business plan
που ενέκρινε τέλος του 2019 το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος της ΔΕΗ.
Τη θέση του λιγνίτη θα πάρει η νέα παραγωγή
ΑΠΕ, που η ΔΕΗ φροντίζει να εγκαταστήσει σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες.
Το νέο business plan προβλέπει νέα ισχύ ΑΠΕ 1
GW έως το 2024. Οι δύο πυλώνες της στρατηγικής
της ΔΕΗ, δηλαδή η έξοδος από τον λιγνίτη και η
παράλληλη επέκταση στις ΑΠΕ, θα οδηγήσουν σε
EBITDA 650-700 εκατ. ευρώ το 2020 χωρίς τις
ΥΚΩ, ενώ με αυτές κοντά στα 900 εκατ. ευρώ.
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 1 δις ευρώ από
EBITDA το 2024, καθώς θα είναι η πρώτη χρονιά
χωρίς λιγνιτική παραγωγή.
Ως το μεγαλύτερο στοίχημα της χώρας, έθεσε
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης την
ταχεία απολιγνιτοποίηση μέχρι το 2028, στοίχημα
μάλιστα που εντάσσεται στη συνολική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του
περιβάλλοντος από τις εκπομπές ρύπων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή του πλανήτη: «Η
μεταμόρφωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι το
μεγαλύτερο στοίχημα της Ελλάδας, ούτε Ελληνικό
ούτε τίποτε. Θα αφοσιωθούμε εδώ, θα παραδώσουμε στην περιοχή το μέλλον που της αξίζει»
επεσήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως θα
δοθούν κατά προτεραιότητα χρήματα από την επόμενη προγραμματική περίοδο, από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην περιοχή. Το σχέδιο Δίκαιης
Μετάβασης θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς
και εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους
ύψους 4,4 δις ευρώ.
Αναφέρεται ότι τα οφέλη της απολιγνιτοποίησης
για τη χώρα μας θα είναι διπλά, αφού θα ωφελήσει τόσο το περιβάλλον όσο και τα δημόσια ταμεία.
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Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα ο πρόεδρος της
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, η ζημιά που προκύπτει για
την επιχείρηση μετά την επιβολή των υψηλών τελών για τους ρύπους αλλά και τη χώρα συνολικά
είναι πολύ μεγάλη, ενώ το κόστος παραγωγής από
λιγνίτη εκτινάχτηκε από τα 40 στα 100 ευρώ και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιβάρυνση της ΔΕΗ με
300 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Οι παρεμβάσεις στη Δυτική
Μακεδονία
Χατζηδάκης και Στάσσης επεσήμαναν ότι η ΔΕΗ
θα παραμείνει στην περιοχή και θα προχωρήσει
στην κατασκευή:
• Έργων ΑΠΕ, δημιουργώντας το μεγαλύτερο
φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας ισχύος 2 GW.
Άλλο 1 GW φωτοβολταϊκών θα δημιουργηθεί
στη Μεγαλόπολη.
• Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 205 MW σε
συνεργασία με τα ΕΛΠΕ και γερμανική εταιρεία.
• Η Πτολεμαΐδα V θα συνεχίσει να λειτουργεί και
μετά το 2028 αλλά με άλλο μείγμα καυσίμου.
• Μονάδες βιομάζας, πιθανότατα από καύση
απορριμμάτων.
Ακόμη, η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην αποκατάσταση εκτάσεων στις οποίες σήμερα λειτουργούν
ορυχεία και λιγνιτικές μονάδες, ενώ σχεδιάζονται
ακόμη έργα αντλησιοταμίευσης για αποθήκευση
ενέργειας, μετατροπή σε λίπασμα των υπολειμμάτων λιγνίτη και άλλα.
«Η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει
εταιρικές συνεργασίες 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» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης.

Στη νέα αυτή κατάσταση θα υπάρξουν προβλέψεις για τους εργαζόμενους και εναλλακτικές επιλογές. Θα υπάρξουν μεταθέσεις σε άλλους τομείς,
άλλοι θα μετεκπαιδευθούν, άλλοι θα απολυθούν με
εθελούσια έξοδο και άλλοι θα συνταξιοδοτηθούν.
Ωστόσο η τηλεθέρμανση θα διατηρηθεί. Στο Αμύνταιο το ζήτημα ήδη λύνεται, μένουν οι υπόλοιπες
περιοχές και γι’ αυτές θα πρέπει να αποφασίσει η
τοπική αυτοδιοίκηση για την επικείμενη λύση. Η
ΔΕΗ απέδωσε τον λιγνιτικό πόρο 28 δις ευρώ στην
Κοζάνη και 7,2 εκατ. ευρώ στη Φλώρινα, για τα έτη
2013-2014, ενώ εκκρεμούν ακόμη 130 εκατ. ευρώ.
Επίσης η επιχείρηση θα προχωρήσει σε νέο
χωροταξικό σχεδιασμό τους επόμενους μήνες
όπου θα είναι έτοιμο το αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δυτικής Μακεδονίας.
Θα παράσχει επιπλέον οικονομική στήριξη στις
λιγνιτικές περιοχές οι οποίες θα συνεχίσουν να
λαμβάνουν χρηματοδότηση από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του Πράσινου Ταμείου.
Ο υπουργός Επενδύσεων Κωστής Χατζηδάκης
υπογράμμισε πως σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών θα ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να κηρύξει τις λιγνιτικές περιοχές ως
ειδικές φορολογικές ζώνες, για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Δήλωσε ακόμη πως θα
δοθούν ειδικά φορολογικά κίνητρα για τη θέρμανση σε σχέση με το φόρο φυσικού αερίου, ενώ θα
υπάρχει ειδική φορολογική μεταχείριση για όσους
χάνουν τη δουλειά τους και μέχρι να επαναπροσληφθούν σε νέα.
Σε κάθε τέτοια μετάβαση ελλοχεύει ο κίνδυνος
της οικονομικής δυσπραγίας και η ανεργία. Ο Διευθυντής Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Δυτικής
Μακεδονίας, Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, ανέφερε
πρόσφατα τα στοιχεία που δείχνουν πως ο περιφερειακός πλούτος μειώθηκε κατά 25%, ενώ η
ανεργία σκαρφάλωσε στο 27%. Η πλήρη απολιγνιτοποίηση μάλιστα θα εκτινάξει την ανεργία στο
31%, ενώ η επίπτωση στην αγορά εργασίας από το
κλείσιμο σταθμών παραγωγής και ορυχείων - εάν
δεν ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα κρύβει το ζοφερό σενάριο ανεργίας της τάξης του
44%.

Φυσικό αέριο: Το καύσιμο της τηλεθέρμανσης
σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία

Μ

ε στόχο να χρησιμοποιηθεί άμεσα το
φυσικό αέριο ως καύσιμο κατά τη
μεταβατική περίοδο μετά την απολιγνιτοποίηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας προχωρά σε ανασχεδιασμό των έργων τηλεθέρμανσης στις περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
Μάλιστα σε αντικατάσταση του σημερινού
απαιτούμενου θερμικού φορτίου σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο θα διασφαλιστεί η παροχή
από τη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου.
Για να υποστηριχτούν όμως όλα τα παραπάνω,
τον δρόμο της υλοποίησης παίρνουν έργα προσαρμογής όπως λεβητοστάσια, συμπληρωτικά
δίκτυα και άλλα, οι δαπάνες των όποιων παρεμβάσεων θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Για τα νέα έργα τηλεθέρμανσης σε περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας, αυτά θα μπουν σε νέο ειδικό καθεστώς, μετά τα νέα δεδομένα που έφερε
στην αγορά η πανδημία του κορονοϊού.
Ως ένα ισχυρό παράδειγμα μπορούμε να ανα-

φέρουμε το έργο της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας,
του οποίου οι νέες εργασίες σχεδιάζονται έτσι
ώστε η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών να
έρχεται από το φυσικό αέριο. Αντίστοιχα και
στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, με την προμήθεια
να γίνεται σε Φλώρινα και Μεγαλόπολη από
προμηθευτές που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση
στο δίκτυο φυσικού αερίου, έτσι ώστε οι τιμές
τους να είναι ανταγωνιστικές.
Οι καταναλωτές θα επιλέγουν ελεύθερα τον
προμηθευτή τους με βάση τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ, ενώ στις περιοχές όπου η παρε-

χόμενη θερμότητα στις τηλεθερμάνσεις θα παράγεται με καύσιμο φυσικό αέριο, οι δημοτικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν τις εγκαταστάσεις
θα προμηθεύονται με αντίστοιχο τρόπο το φυσικό αέριο, έτσι ώστε όταν θα φτάνει στον καταναλωτή, να φτάνει πολύ οικονομικά.
Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς,
τόνισε για το θέμα πως η απρόσκοπτη και βιώσιμη θέρμανση των λιγνιτικών περιοχών κατά
τη μεταβατική περίοδο αποτελεί κεντρικό άξονα
του προγράμματος της απολιγνιτοποίησης όπως
έχουμε δεσμευθεί στις τοπικές κοινωνίες.

Αδιάθετα τα φορτία LNG λόγω μικρής ζήτησης φυσικού αερίου

Η

είσοδος στην χονδρεμπορική αγορά LNG φαίνεται πως δεν ήταν και η πιο έξυπνη κίνηση
στην οποία έχει προβεί η ΔΕΗ, μαζί με τον
προγραμματισμό εισαγωγής φορτίων για το 2020,
που στηρίχθηκε στις χαμηλές τιμές του καυσίμου.
Την ώρα που ήδη έχει φτάσει στη Ρεβουθούσα
ένα φορτίο LNG και αναμένεται ένα ακόμη τέλος
Μαΐου, δεν μπορεί να τα καταναλώσει διότι η ζήτηση στην ηλεκτρική ενέργεια έχει μειωθεί και έχει
προκαλέσει και υποχώρηση της ζήτησης φυσικού
αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, σε ποσοστό 5%.
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μάλιστα αντικείμενο
σχετικής τηλεδιάσκεψης στο διάστημα της καραντίνας, μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά LNG
του ΔΕΣΦΑ και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά.
Τώρα έρχεται η ώρα των προστίμων, δεδομένου
ότι η μη αεριοποίηση του φορτίου της ΔΕΗ δεν επιτρέπει την εκφόρτωση του επόμενου φορτίου που
έχει προγραμματιστεί και έτσι οι κώδικες, βάσει των
οποίων ο ΔΕΣΦΑ λειτουργεί τον τερματικό σταθμό
της Ρεβυθούσας, προβλέπουν ότι οι εταιρείες που

δεν παραλαμβάνουν το καύσιμο, θα πληρώνουν για
την καθυστέρηση κάθε ημέρας.
Σε αυτό το σημείο έρχεται να παρέμβει η ΔΕΗ, η
οποία αιτείται να μην επιβάλει ο ΔΕΣΦΑ κυρώσεις,
κάτι όμως που δεν προβλέπεται από τους κώδικες
οι οποίοι διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς.
Από την άλλη μεριά το Υπουργείο Περιβάλλοντος
αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο της ΔΕΗ να μην μπορεί
να διαχειριστεί τις ποσότητες LNG και αναζητά λύση
που θα περιορίσει το κόστος της ζημιάς. Μία δυνατή
λύση είναι τα λεγόμενα swaps, οι ποσότητες δηλαδή που σήμερα δεν μπορεί να παραλάβει η ΔΕΗ, να
τις ανταλλάξει με ανταγωνιστή της και να τις πάρει
πίσω σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.
Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της μείωσης της
ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή,
σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ζήτησης του
καυσίμου στη βιομηχανία το επόμενο διάστημα, αν
αναλογιστεί κανείς πως το 2018 η χώρα έκλεισε με
18 φορτία LNG, το 2019 με 35, ενώ για το 2020 αναμένονται πάνω από 100 αντίστοιχα φορτία.

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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Με το βλέμμα στα μικρά υδροηλεκτρικά

ε το βλέμμα στην αγορά των μικρών υδροηλεκτρικών είναι η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες και για το λόγο αυτό έχει ήδη έτοιμο ένα επενδυτικό πλάνο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη τριών νέων έργων
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συνολικού κόστους 20 εκατ. ευρώ.
Άμεσα μάλιστα, θα «κλείσει» και τον ανάδοχο για την κατασκευή του
μικρού υδροηλεκτρικού Μακροχώρι ΙΙ, ισχύος 5 μεγαβάτ, ενώ το επόμενο
διάστημα θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού στον Λούρο, ισχύος 8,7 μεγαβάτ, με τις τελικές υπογραφές να
βρίσκονται προ των πυλών μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, ενώ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ξεκινήσεις συζητήσεις με την ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή
υδροηλεκτρικού στον Λάδωνα, ισχύος 10 μεγαβάτ.
Όταν όλα τα σχέδια της ΔΕΗ ευοδωθούν, θα έχει ενισχύσει περαιτέρω
τη θέση της στην αγορά των μικρών υδροηλεκτρικών, κατέχοντας το 33%
της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα, από έργα ΑΠΕ.
Γιατί όμως επιμένει η ΔΕΗ στα μικρά υδροηλεκτρικά; Διότι τα μικρά
υδροηλεκτρικά είναι έργα πολλαπλής σκοπιμότητας και ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας με μεγάλη αποδοτικότητα, ποιοτική ηλεκτροπαραγωγή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ενισχύουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην τοπική απασχόληση και στην αποκεντρωμένη οικονομική
δραστηριότητα.

Σήμερα η ΔΕΗ μετρά 18 εν λειτουργία μικρά υδροηλεκτρικά, έργα ΜΥΗΕ
είναι εξ ολοκλήρου δικά της είτε σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές.

Γεωθερμία
Έχοντας στο νου και τη γεωθερμία η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει μέσα στο
2020 τον πρώτο διαγωνισμό για το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου, ενώ
δεύτερος στόχος είναι η Λέσβος.
Μέσα στο καλοκαίρι εκτός απροόπτου θα γίνουν τα πρώτα βήματα για
το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης και του αιολικού πάρκου της Τήνου.

ΑΠΕ: Έργα δύο κατηγοριών

Τ

ο νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε από τη Βουλή, προβλέπει δύο
κατηγορίες έργων ΑΠΕ και μία σειρά από
ρυθμίσεις που βάζουν τέλος σε καθυστερήσεις
του παρελθόντος στην έκδοση αδειών.

συνδέονται και τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα.

Ακόμη, σχετική παράγραφος του νομοσχεδίου
ρυθμίζει θέματα επικαλύψεων γης για έργα ΑΠΕ.
Για παράδειγμα, ο φορέας δανειοδότησης ζητά
από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδαφικής
επικάλυψης, της ταυτόχρονης αξιοποίησης του
πόρου ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασης εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε
πρόβλημα όσον αφορά την εδαφική επικάλυψη,
ο φορέας αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτήσεις εξετάζονται βάση
κριτηρίων.

Οι σταθμοί ΑΠΕ θα ακολουθούν τη διαδικασία
αξιολόγησης ενώ θα είναι απαλλαγμένοι από την
υποχρέωση πληρωμής του προαναφερθέντος
τέλους. Οι ενδιαφερόμενοι για τέτοια έργα, θα
καταθέτουν μαζί με το αίτημά τους και μετρήσεις
του δυναμικού ΑΠΕ, ενεργειακή μελέτη, στοιχεία
που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα των αιτούντων
να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική
επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης ανάλογης χρηματοδότησης.
Όσοι σταθμοί ΑΠΕ δεν εντάσσονται στα Ειδικά
Έργα θα έχουν ταχύτερη αξιολόγηση για την έκδοση της βεβαίωσης, ωστόσο θα υποχρεούνται
και αυτοί σε πληρωμή του τέλους έκδοσης που
πιστώνεται υπέρ του ΕΛΑΠΕ, του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
Για την αδειοδότηση των έργων υπεύθυνη μέχρι σήμερα ήταν η ΡΑΕ. Τώρα θα μεταφερθεί σε

Οι δύο κατηγορίες για έργα ΑΠΕ έχουν να
κάνουν πρώτα με τα Ειδικά Έργα που είναι οι
σταθμοί ΑΠΕ μεγάλης ισχύος, υβριδικοί και ηλιοθερμικοί σταθμοί που επηρεάζουν σημαντικά
τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με τα οποία
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Τι αναφέρεται για τους σταθμούς
ΑΠΕ στο νέο νομοσχέδιο

τρίτο φορέα, ωστόσο μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης η ΡΑΕ κρατά αυτήν
την αρμοδιότητα.
Αντικαθίσταται επίσης η άδεια παραγωγής με
τη βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας,
μέσω ενός αυτοποιημένου ελέγχου της αίτησης.
Δημιουργείται επίσης το ηλεκτρονικό μητρώο
ΑΠΕ έτσι ώστε η νέα διαδικασία αδειοδότησης να
μπορέσει να υποστηριχθεί και να επικοινωνεί με
τα πληροφοριακά συστήματα των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.
Νέο πλαίσιο μπαίνει επίσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, θέτει ως έργο
εθνικού ενδιαφέροντος τον αγωγό East Med,
βάζει κανόνες για τη λειτουργία «προμηθευτή
τελευταίου καταφυγίου» στην αγορά φυσικού
αερίου, παρέχει τη δυνατότητα μείωσης του ποσοστού του Δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, ενώ τέλος
ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
του διαχειριστή και παρατείνει τις μισθώσεις των
γεωθερμικών πεδίων στα οποία πρόκειται να
δραστηριοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Το χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας της ΔΕΗ
«Μνημόνιο κατανόησης» υπέγραψε η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες (ΔΕΗΑΝ) με την πορτογαλική EDP
Renewables. Στόχος του μνημονίου είναι η κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στη χώρα μας,
τουλάχιστον 400 MW.
Πρόκειται για τη ΔΕΗ της Πορτογαλίας, η
οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον
τομέα των ΑΠΕ. Ωστόσο η ΔΕΗ βάζει μπροστά
έργα ΑΠΕ 280 MW μέσα στον Μάη, ενώ θέλει
εντός δύο ετών να έχει φτάσει στα 500 νέα MW
ενέργειας ΑΠΕ. Σήμερα διαθέτει μόνο 150 MW,
ωστόσο αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι του
2020 να έχει δημοπρατήσει έργα 280 MW.
Ήδη η ΔΕΗ, μετά και τα όσα ανακοίνωσε ο
πρόεδρός της Γιώργος Στάσσης, έχει έτοιμο ένα
χαρτοφυλάκιο έργων πάνω από 6 GW.
Να θυμίσουμε πως μέσα στο 2019 η ΔΕΗ
μέσω της ΔΕΗΑΝ, ετοίμασε το repowering επτά
πάρκων τα οποία και διατήρησαν την ισχύ τους

σε Ικαρία, Κάρπαθο, Σάμο, Χίο, Μαρμάρι και
Λέσβο, με την κατασκευή 15 νέων ανεμογεννητριών στη θέση 62 παλαιών ανεμογεννητριών
συνολικής ισχύος 13 MW.
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ έχει ήδη ανακοινώσει
την κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στη χώρα,
ισχύος 2 GW. Το αμέσως επόμενο ισχύς 1 MW
θα δημιουργηθεί στη Μεγαλόπολη, ενώ θα συνοδευτούν με το άνοιγμα πολλών νέων θέσεων
εργασίας τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και
κατά τη λειτουργία τους.
Τα σχέδια της ΔΕΗ δεν σταματούν εδώ. Ένα
από τα μεγάλα της στοιχήματα είναι η ηλεκτροκίνηση, την οποία μάλιστα την έχει ήδη ξεκινήσει από… τη Βουλή. Ήδη στο υπόγειο χώρο
στάθμευσης έχουν εγκατασταθεί τέσσερις ταχυφορτιστές, ώστε να μπορούν οι βουλευτές που
έχουν ηλεκτροκίνητο πράσινο όχημα με leasing,
να το φορτίσουν.

Οι στρατηγικές συνεργασίες βρίσκονται αυτή
τη στιγμή πολύ ψηλά στην στρατηγική της ΔΕΗ,
δεδομένου ότι τα 500 μεγαβάτ για την επόμενη
διετία που έχει θέσει ως στόχο η επιχείρηση,
είναι μόνο η αρχή.
Άμεσα ξεκινούν οι δημοπρασίες έργων 280
MW ενώ τα έργα που έχει υπό ανάπτυξη 6,2 GW
θα την καταστήσουν έναν ισχυρό παίχτη στη διεθνή σκακιέρα των ΑΠΕ.
«Η πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρήσει
το χαρτοφυλάκιό της και να το συνενώσει με
αντίστοιχα έργα ιδιωτών που θα τροφοδοτούν
με ενέργεια τη ΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ελληνικούς
και ξένους ομίλους, όπως είχε προαναγγείλει»,
δήλωσε από το βήμα του συνεδρίου Athens
Energy Dialogues ο διευθύνων σύμβουλος και
αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Κωνσταντίνος Μαύρος.

Φρένο ο κορονοϊός στην «πράσινη» οικονομία

Π

ριν το ξέσπασμα της πανδημίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρχίσει να ανοίγει
ταχύτητα για την «Πράσινη Συμφωνία»
που έχει ως στόχο μέχρι το 2050 να μηδενίσει
συνολικά τους ρύπους σε όλη την Ευρώπη.
Ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την
πανδημία είχαν ως αποτέλεσμα όλα τα σχέδια
να πάνε πίσω, μαζί με τη Διεθνή Διάσκεψη για
το Κλίμα COP26, η οποία είχε προγραμματιστεί
να πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη και τώρα
έχει μετατεθεί για την επόμενη χρονιά. Όλες
αυτές οι καθυστερήσεις των συζητήσεων οδηγούν στην αμφισβήτηση της δέσμευσης της Ευρώπης να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς
της στόχους.
Οι οικονομολόγοι ταυτίζουν τις συνέπειες της
πανδημίας με αυτές της κλιματικής αλλαγής,
ωστόσο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είναι
και μία ευκαιρία αναστήλωσης κλάδων και οικονομιών. Η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτο
Διεθνών Οικονομικών Σόνια Γκιμπς, σε πρόσφατες δηλώσεις της είπε πως «εάν κάνουμε
μία αναδρομή στη Μεγάλη Ύφεση και εκτίναξη

πέραν του ότι θεωρούνται πανάκριβες, βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όπως η δέσμευση
και αποθήκευση ρύπων καθώς και το πράσινο
υδρογόνο, που αντικαθιστά τον γαιάνθρακα στην
παραγωγή χάλυβα.

της οικονομικής δραστηριότητας στη συνέχεια,
υπάρχουν σίγουρα ευκαιρίες κατά την περίοδο
ανάκαμψης να διασφαλιστεί πως τα κονδύλια
τοποθετούνται στην επίτευξη μακροπρόθεσμων
στόχων». Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συμφωνία της Ε.Ε. προ της Πράσινης Συμφωνίας για
μείωση ρύπων έως 40% μέχρι το 2030. Έτσι
λοιπόν σε αυτό τον μακροπρόθεσμο στόχο διατέθηκαν κονδύλια ύψους 260 δις ευρώ σε νέες
επενδύσεις ΑΠΕ και άλλες.
Σε πρόσφατες τηλεδιασκέψεις όλες οι χώρες
συμφώνησαν πως υπάρχει ανάγκη για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία καθώς και ανάγκη
δημιουργίας ενός καλύτερου συστήματος διαχείρισης κρίσεων.
Οι επενδύσεις για τους μηδενικούς ρύπους

Λόγω των ανώτατων ορίων στην παραγωγή
ρύπων πολλές είναι οι χώρες που έχουν ήδη
ελαττώσει παραγωγές και χρήσεις βλαβερές
προς το περιβάλλον, όπως τη χρήση πλαστικών
τσαντών, ενώ η Ε.Ε είναι κοντά στην κάλυψη του
20% των ενεργειακών της αναγκών από ΑΠΕ.
Ο στόχος του 2050 μηδενικής εκπομπής ρύπων
προϋποθέτει ισχυρή στήριξη της συνολικής
παραγωγής ενέργειας στην αιολική και ηλιακή
ενέργεια, με αύξηση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων καθώς και ηλεκτροδοτούμενη θέρμανση αλλά και ηλεκτροδοτούμενες μεταφορές.
Όλα αυτά ίσως προς στιγμήν να μείνουν σχέδια στα σχέδια. Διότι μία επικείμενη μεγάλη
οικονομική κρίση εξαιτίας του κορονοϊού και με
τις δυνατές χώρες της Ευρώπης να αρνούνται
την έκδοση ευρωομόλογου, οι οικονομίες θα
βάλουν σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά.
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Η ΔΕΗ πάντα δίπλα
στην ελληνική κοινωνία

Η

ΔΕΗ στηρίζει τη χώρα και όσους την εμπιστεύονται. Αυτή η φιλοσοφία διέπει εξάλλου το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών της, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική μέριμνα.
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία ανέπτυξε δράσεις
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έλαβε μέτρα στήριξης της κοινωνίας
και των πελατών της.
Στο πλαίσιο των ρεαλιστικών δυνατοτήτων της η ΔΕΗ ΑΕ ανέλαβε
πρωτοβουλίες στηρίζοντας:
33 την δημόσια υγεία
33 τους καταναλωτές
33 την ενεργειακή επάρκεια της χώρας
33 τους ανθρώπους της
Συγκεκριμένα:
Την ώρα που δοκιμάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ΔΕΗ με υψηλό
αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποφάσισε και προέβη σε δωρεά ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν ανάγκες άμεσες
ανάγκες σε απαραίτητο αναλώσιμο ιατρικό υλικό, συγκεκριμένα:
33 1.500.000 μασκών
33 75.000 προστατευτικές στολές
33 50.000 προστατευτικά γυαλιά
33 και άλλα αναλώσιμα υλικά
Επίσης, εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε προκειμένου να στηρίξει τους καταναλωτές στο σύνολο τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους
πιο ευάλωτους.
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Συγκεκριμένα από τις 26 Μαρτίου 2020 και για τους επόμενους 3 μήνες:
33 Θα αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών
η προβλεπόμενη δαπάνη του παγίου που αναλογεί σε αυτό το
χρονικό διάστημα.
33 Προβλέφθηκε έκπτωση 8% για τους ευάλωτους καταναλωτές.
33 Αποφασίστηκε 8% έκπτωση σε όσους καταναλωτές χρειάζονται
ηλεκτρική ενέργεια πάνω από 2000 Kwh.
33 Δίδεται οικονομικό κίνητρο 5 ευρώ για τους πελάτες που θα κάνουν χρήση του e-bill για να πληρώσουν το λογαριασμό τους,
ώστε να αποφύγουν την έξοδο από το σπίτι.
Παράλληλα, η ΔΕΗ μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αναβάθμισε τις
ψηφιακές της υπηρεσίες, εκσυγχρονίζοντας τη λειτουργία της και υποστηρίζοντας προωθώντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
33 Δεν υπάρχει καμία χρέωση προμήθειας για την πληρωμή του
λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ https://www.dei.
gr/epayment
33 Αυξήθηκαν οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου
11770 από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι συναλλαγές των πελατών.
33 Δίνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής πληρωμής στο 11770 καθημερινά 09:00-17:00 μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
33 Αυξήθηκαν τα όρια διακανονισμού ως προς τα ποσά που μπορούν
να διεκπεραιωθούν μέσω του 11770.
33 Υποστηρίζονται ηλεκτρονικά νέες συνδέσεις και αλλαγή συμβολαίων, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κατάστημα.
33 Παρέχεται υπηρεσία call back για τηλεφωνική αναμονή πάνω
από 3’. Ήδη, έχουν επιστραφεί πάνω από 15.000 κλήσεις σε πελάτες, ενώ οι κλήσεις στο 11770 αυξήθηκαν κατά 45%.

Αναλυτικά τον τελευταίο μήνα:
Προστέθηκαν 4 νέες Υπηρεσίες στο 11770:
33 + 2 ώρες Διευρυμένο ωράριο
33 Διακανονισμοί
33 Υπηρεσία Call Back
33 Πληρωμές από το τηλέφωνο
Αντίστοιχα στον ιστότοπο της ΔΕΗ www.dei.gr:
33 Οι ηλεκτρονικές πληρωμές αυξήθηκαν 80%
33 Οι νέοι πελάτες e-bill αυξήθηκαν 300%
33 >30% των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά
33 Το πλήθος των συναλλαγών αυξήθηκε 84%
Επιπλέον, η ΔΕΗ ΑΕ δίνει από την πρώτη στιγμή έναν τιτάνιο αγώνα να
διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων της.
33 Το προσωπικό και τα στελέχη της επιχείρησης εργάζονται εκ
περιτροπής, σε βάρδιες, ενισχύθηκε η τηλεργασία, ενώ όλοι παραμένουν σε κατ’ οίκον επιφυλακή.

33 Οι σταθμοί παραγωγής και τα ορυχεία λειτουργούν με το
σύνολο του κρίσιμου και του υποστηρικτικού προσωπικού βάρδιας. Το προσωπικό που στελεχώνει τις βάρδιες εργάζεται εκ
περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση. Το υπόλοιπο υποστηρικτικό
προσωπικό παραμένει σε κατ’ οίκον επιφυλακή και τηλεργασία.
33 Τα εργοτάξια λειτουργούν με το ελάχιστο προσωπικό για την επίβλεψη του εργολάβου. Το λοιπό προσωπικό βρίσκεται σε κατ’
οίκον επιφυλακή.
33 Τα καταστήματα της ΔΕΗ θα ανοίξουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για πληρωμές, νέα συμβόλαια και αλλαγή στοιχείων συμβολαίων. Όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές θα πραγματοποιούνται μέσω του site της ΔΕΗ www.dei.gr και του τηλεφωνικού κέντρου 11770, το οποίο ενισχύθηκε με επιπλέον άτομα,
ενώ 140 υπάλληλοι της ΔΕΗ, που απασχολούνταν στα καταστήματα εργάζονται υποστηρικτικά στο call center και εξυπηρετούν
απομακρυσμένα.
Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία η ΔΕΗ στέκεται δίπλα στους Έλληνες. Με
σκληρή δουλειά, μεθοδικότητα και δίνοντας τη μάχη ενωμένοι, θα τα
καταφέρουμε.
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Δίκτυο Διανομής: 100 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ

Η

ΕΤΕπ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, και η ΔΕΗ υπέγραψαν τη
δεύτερη δανειακή σύμβαση ύψους 100
εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας.
Η ΕΤΕπ στηρίζει το επενδυτικό πρόγραμμα
του ΔΕΔΔΗΕ, της θυγατρικής της ΔΕΗ, γι’ αυτό
το λόγο έκλεισε τη μεγάλη αυτή συνεργασία
και χρηματοδότηση, με την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Σε σχετικές δηλώσεις ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως η σύμβαση που υπογράφεται με τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού, επιβεβαιώνει τη στρατηγική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
έργων που προάγουν την ενεργειακή ασφάλεια
και αποδοτικότητα.
«Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των
ενεργειακών δικτύων της Ελλάδας είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας. Η ΕΤΕπ, ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της Ευρώπης για
την υλοποίηση της νέας, της αναπτυξιακής
στρατηγικής, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά
ότι υποστηρίζει έμπρακτα την οικονομία της
Ελλάδας, παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνογνωσία», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.
Από την πλευρά του ο υπουργός Ενέργειας
Κωστής Χατζηδάκης, επεσήμανε πως η δανειακή αυτή σύμβαση στηρίζει την ενίσχυση
και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί σημαντι-

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελευταία
δεκαετία η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει στη ΔΕΗ και
σε ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρικής
ενέργειας πάνω από 3,4 δις ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα.

κά προίκα για τον ΔΕΔΔΗΕ: «Προσβλέπουμε
ασφαλώς γενικότερα στη στήριξη της Τράπεζας
για την υλοποίηση των στόχων του φιλόδοξου
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα
που προβλέπει πράσινες επενδύσεις 44 δις
ευρώ την επόμενη δεκαετία. Η Ελλάδα στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακή της μείγμα στο 35% μέχρι το 2030 και
στο 60% σε σχέση με την ηλεκτροπαραγωγή.
Το πρόγραμμά μας είναι σε εξέλιξη. Έχουμε
παρουσιάσει 12 επιμέρους στόχους. Θα κατατεθεί μέχρι το καλοκαίρι το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στις Βρυξέλλες. Και προσδοκούμε από
την ΕΤΕπ την αναγκαία στήριξη για την υλοποίηση του πλάνου αυτού της κυβέρνησης και της
ΔΕΗ. Η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης
έχει αλλάξει. Αντί να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακών, αντί να είμαστε από τους τελευταίους
στην Ε.Ε. και να πιεζόμαστε από τις Βρυξέλλες
για να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική, αποφασίσαμε
μόνοι μας συνειδητά να πάμε στην εμπροσθοφυλακή. Να υιοθετήσουμε μία σύγχρονη πράσινη ατζέντα η οποία όχι μόνο εναρμονίζεται
με την πολιτική της ΕΤΕπ αλλά και υπηρετεί τα
συμφέροντα των πολιτών ανταποκρινόμενη
στις ανησυχίες της νέας γενιάς», επεσήμανε ο
Κωστής Χατζηδάκης.

«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η σταθερή παρουσία της ΕΤΕπ ως στρατηγικού χρηματοδοτικού
εταίρου, υποστηρίζοντας το επενδυτικό μας
πρόγραμμα σε έργα μεγάλης σημασίας τόσο
για τον Όμιλο ΔΕΗ όσο και για την οικονομία,
τους Έλληνες καταναλωτές, την ασφάλεια
εφοδιασμού της χώρας και το περιβάλλον.
Για την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση
του δικτύου διανομής απαιτούνται σημαντικού
ύψους επενδύσεις, στη χρηματοδότηση των
οποίων η συνδρομή της ΕΤΕπ θα συνεχίσει να
είναι πρωταρχικής σημασίας», υπογράμμισε
ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος είπε πως η σταθερή χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΤΕπ συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί σε στενή συνεργασία με
τη ΔΕΗ, ενώ τέλος ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner
Hoyer, δήλωσε πως η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις στον
τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα, οι οποίες
μεταξύ άλλων αφορούσαν ΑΠΕ, βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτρικές διασυνδέσεις νησιών και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
και θα συνεχίσει να στηρίζει τις επενδύσεις
στον τομέα αυτό σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ελλάδα.

Νέα αναβαθμισμένη διαδικτυακή υπηρεσία από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ν

έα υπηρεσία μέσω διαδικτύου προσφέρει στους πελάτες της Μέσης
Τάσης ο ΔΕΔΔΗΕ, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των
καταναλώσεών τους.

ρακολούθησης της κατανάλωσης της παροχής τους με ανάλυση 15λέπτου
ή και ωριαία, καθώς και αποθήκευσης των σχετικών δεδομένων σε επεξεργάσιμα αρχεία, μέχρι και δύο χρόνια πίσω.

Φτάνει μόνο μία εγγραφή στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ για να αποκτήσουν πρόσβαση στα μετρητικά τους δεδομένα, έχοντας παράλληλα τη
δυνατότητα παρακολούθησης και ανάλυσης κιλοβατώρων και χρεώσεων.

Θα χρειαστείτε μόνο το ΑΦΜ για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων και να
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και μόνο με μία εγγραφή, την αρχική.

Για παράδειγμα, μέσω της νέας υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα πα-
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Ένα ακόμη βήμα του ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των παροχών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ Ε.Σ.Σ.Ε.
ΧΡΉΜΑ ΣΕ ΟΛΊΓΟΥΣ

ε εφαρμογή της E.Σ.Σ.Ε. 2012, η οποία αναφέρει ότι μετά το πέρας του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής προσαρμογής,
το μισθολόγιο των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ θα επανέλθει
στα ισχύοντα στη ΔΕΗ την 31/12/2009, Διοίκηση και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ετοιμάζονται να υπογράψουν συμπληρωματική σύμβαση εργασίας.
Δυστυχώς, όμως, για τον διοικητικό κόσμο στον Όμιλο ΔΕΗ η επαναφορά των μισθών θα αφορά μόνο σε όσους έχουν ειδικά επιδόματα,
ενώ μέρος των χρημάτων προβλέπεται να διατεθούν σε ορισμένες ειδικότητες τεχνικών, προκειμένου να γίνει συμψηφισμός, σε περιπτώσεις
αχρεωστήτως καταβληθέντων τα οποία πρέπει να επιστραφούν από τους
μισθωτούς αυτούς!!!
Με αυτό το συλλογισμό ερμηνεύεται κατά το δοκούν η 134/29.5.2012
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιγράφει πως έγιναν τότε
οι μειώσεις του προσωπικού και συγκεκριμένα αναφέρει πρώτον μείωση στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 12 και δεύτερον περικοπή των ειδικών επιδομάτων σε ποσοστό 33%.
Έτσι, λοιπόν, ΓΕΝΟΠ και Διοίκηση αγνοούν την περικοπή των μισθολογικών κλιμακίων κατά 15% και επιστρέφουν μόνο τα ειδικά επιδόματα…και μάλιστα αναδρομικά!!!
Με την επιλογή αυτή, εξαιρείται ένας μεγάλος αριθμός διοικητικών
που δεν διαθέτουν ειδικά επιδόματα, ενώ ικανοποιείται στο έπακρον
μεγάλος αριθμός τεχνικών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους.

Αθήνα 3/3/2020
Πρόκειται για την μεγαλύτερη αδικία που θα συμβεί στα χρονικά της
ΔΕΗ, αν υπογραφεί μία τέτοια εξόφθαλμη Συμπληρωματική Σύμβαση
Εργασίας.
Γι’ αυτό καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να μην συναινέσει σε ένα
τέτοιο έγκλημα σε βάρος του Διοικητικού κόσμου, αλλά προτείνουμε
αναλογικά να γίνει η αποκατάσταση του μισθού, όπως ακριβώς έγιναν
οι περικοπές του μισθού.
Καλούμε επίσης τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει για την υπογραφή της συμπληρωματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας γιατί θεσμικά αυτό είναι
το πλέον αρμόδιο όργανο. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε ότι δεν
πρόκειται να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε μία τέτοια σύμβαση
εργασίας γιατί προκαλεί αδικίες και διαιρεί το προσωπικό.
Καλούμε επίσης τα σωματεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ιδιαιτέρως αυτά
που εκπροσωπούν διοικητικούς να αντιδράσουν σε αυτή την ανίαρη
συμμαχία μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ.
Υ.Γ. Αναλογιστείτε συνάδελφοι διοικητικοί σε ποια σωματεία δίνεται
την συνδρομή σας, για να σας εκπροσωπήσουν. Σε αυτό το κομβικό
σημείο θα κριθούμε όλοι.
Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ - ΔΕΗ

ΑΝΑΧΏΡΗΣΑΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΊ ΤΗΣ GENERAL ELECTRIC

Τ

ο γενικό lockdown εξαιτίας της πανδημίας
του κορονοϊού, είχε ως αποτέλεσμα την
ανατροπή του προγραμματισμού σχετικά με
την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της αγοράς εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και την αιφνιδιαστική αποχώρηση των τεχνικών της General
Electric, ως αναδόχου του έργου της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εξισορρόπησης.
Με βάση τη σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η έναρξη του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, είχε οριστεί για τις
30 Ιουνίου. Η αγορά εξισορρόπησης αποτελεί τον
πρώτο πυλώνα της νέας δομής της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα φέρει η
εφαρμογή του Target Model και θα πλαισιώσει την

αγορά της επόμενης ημέρας και την ενδοημερήσια
αγορά, τις οποίες θα διαχειρίζεται το Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η
ολοκλήρωση της πλατφόρμας για να τεθεί εν ισχύ
το νέο πλαίσιο αγοραπωλησιών μεταξύ παραγωγών trader, προμηθευτών και μεγάλων καταναλωτών, το οποίο και θα αντικαταστήσει το υπάρχον
μοντέλο του Mandatory Pool.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι θα γίνει
με τις εργασίες και αν υπάρχει νέα προθεσμία
εντός της οποία θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό
αυτό σύστημα. Ήδη η καθυστέρηση αυτή ματαίωσε
το πρώτο προβλεπόμενο ορόσημο προς την τελική ευθεία εφαρμογής του Target Model, καθώς
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση από τις 10

Απριλίου θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές προσομοίωσης της παραγωγικής λειτουργίας
όλων των συστημάτων των αγορών μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ, καθώς και των συστημάτων εκκαθάρισης των δύο spot αγορών της EnexClear.
Ήδη από τον Μάρτιο έχει ξεκινήσει η αγορά
παραγώγων του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και
η πρώτη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 26
Μαρτίου ανάμεσα σε ΔΕΗ και Elpedison. Επί της
ουσίας, μέχρι να ξεκινήσουν οι τρεις χονδρεμπoρικές αγορές γίνεται διαπραγμάτευση forward
συμβολαίων χωρίς φυσική παράδοση.
Ο όγκος των συναλλαγών μέχρι στιγμής παραμένει μικρός, καθώς η πτώση της Οριακής Τιμής
Συστήματος, λόγω της μείωσης κατανάλωσης
ρεύματος έχει περιορίσει τις ανάγκες για hedging.
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Οι τρεις δράσεις
για την εύρυθμη λειτουργία
της Ενέργειας

Τ

έλος Μαρτίου εκδόθηκε η ειδική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
στην οποία περιλαμβάνονται τρεις ειδικές ρυθμίσεις του υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου.
Με τις νέες ρυθμίσεις οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών εφαρμογών ή άλλων
μέσων απομακρυσμένης εξυπηρέτησης για τις εξής υπηρεσίες: αποστολή και εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης, υποβολή προσφοράς
από τους προμηθευτές για την παροχή υπηρεσίας προμήθειας και σύναψη και τροποποίηση σύμβαση προμήθειας. Ακόμη θα μπορούν να διαθέτουν έγγραφα που συνοδεύουν τη σύμβασή τους για ζητήματα χρεώσεων
που αφορούν τις σχετικές υπηρεσίες.

Πολυνομοσχέδιο:
Σε χρόνο dt
οι αδειοδοτήσεις
σε επενδύσεις ΑΠΕ

Σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών σε επενδύσεις
ΑΠΕ περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πράσινης ενέργειας έβρισκε ισχυρά εμπόδια στη γραφειοκρατία, δεδομένου ότι φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα από τη στιγμή της αδειοδότητής τους μέχρι και τη στιγμή
της λειτουργίας τους χρειάζονται 6 με 8 χρόνια.
Έτσι λοιπόν το υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του νομοσχεδίου
μεριμνά να μειώσει τη διάρκεια έκδοσης άδειας παραγωγής για έργο
ΑΠΕ από τα δύο χρόνια στις 50 ημέρες! Ενώ στο τέλος του έτους, η
άδεια θα εκδίδεται αυθημερόν.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά παλιές και νέες συμβάσεις προμήθειας
ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και φυσικού αερίου, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι καταναλωτές για τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές,
χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας.
Μία πολύ σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με την αδειοδότηση
των ΑΠΕ. Παρατείνονται οι προθεσμίες για την αδειοδότηση κατά 6 και
4 μήνες, για την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών, τη διατήρηση τιμών αναφοράς και την υλοποίηση των σταθμών ΑΠΕ προκειμένου να
μετριαστούν οι δυσμενείς συνέπειες για τους επενδυτές. Η παράταση
δύο ταχυτήτων είναι απαραίτητη ειδικά στην μετακορονοϊό εποχή, που η
ανησυχία στην αγορά είναι διάχυτη.
Προβλέπεται τέλος, πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παραγωγή, εφοδιασμό και διάθεση-προμήθεια, διανομή, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα μπορούν να προμηθεύονται
υλικά ή ανταλλακτικά από επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία είχε
ανασταλεί στο διάστημα των περιοριστικών μέτρων και μόνο με την
προσκόμιση έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας ενέργειας.
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Οι αλλαγές που αναγράφει το νομοσχέδιο έχουν να κάνουν με την
αντικατάσταση της άδειας παραγωγής με βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα προκύπτει μετά από αυτοματοποιημένο
έλεγχο της αίτησης μέσω του νέου Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ. Στην
ουσία, η ρύθμιση αυτή μεταθέτει την ευθύνη για την ολοκλήρωση της
αδειοδότησης από τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες - κράτος
στον επενδυτή. Ο επενδυτής θα είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώσει
όλα τα δικαιολογητικά και να τα αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα
της ΡΑΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καλύψει το σχετικό ειδικό τέλος, το Τέλος Έκδοσης, ενώ ενεργοποιούνται εύλογες προθεσμίες για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των
παραπάνω, η βεβαίωση που θα έχει χορηγηθεί θα ανακαλείται.
Οι αλλαγές αυτές ισχύουν για 1750 αιτήσεις έκδοσης αδειών παραγωγής ρεύματος που υποβλήθηκαν από τον Σεπτέμβρη του 2018,
συνολικής ισχύος 29 GW. Όσες εταιρείες υποβάλλουν αίτημα χορήγησης άδειας, θα κληθούν να επαναβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.
Σε πρόσφατες δηλώσεις τους ο Υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς και
η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισαν τη σημασία της απεμπλοκής των εκκρεμών αιτήσεων καθώς και τη σημασία
της εισόδου στη νέα ψηφιακή εποχή αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ.

Οι πράσινες επενδύσεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

Μ

ε καταληκτική ημερομηνία στις αρχές του
Ιανουαρίου, κατατέθηκαν
σύμφωνα με τον Εκτελεστικό
Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks
Executive Agency - INEA), 114
πρότζεκτ για την πράσινη ανάπτυξη. Τα διαθέσιμα κονδύλια του
συγκεκριμένου προγράμματος,
ανέρχονται στα 92 εκατ. ευρώ.
Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το πρότζεκτ «Απεξάρτηση από τον
άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές μεγάλων αποστάσεων», για το οποίο
μάλιστα υποβλήθηκαν 31 προτάσεις, βάσει των οποίων τα ενδιαφερόμενα
σχήματα, αιτήθηκαν 274,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η διαθεσιμότητα σε κονδύλι
για αυτό το πρότζεκτ, είναι μόνο στα 20 εκατ. ευρώ. Επίσης, επενδυτικό
ενδιαφέρον υπάρχει για τη θεματική «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της εντατικής παρακολούθησης των ικανοτήτων των οδηγών»
καθώς και για το πρότζεκτ «Ενισχύοντας το συντονισμό μεταξύ κρατών
μελών σε ερευνητικά θέματα Υποδομών που εστιάζουν στη βιοποικιλότητα
και την επιβράδυνση των περιβαλλοντικών επιδράσεων με την αναβάθμιση και συντήρηση αυτοματοποιημένων υποδομών».
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει τις μεταφορές, την
ενέργεια, τη γεωργία, τα κτήρια και τις βιομηχανίες, όπως του χάλυβα,
του σκυροδέματος, ΤΠΕ, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία. Βάσει της κοινοτικής οδηγίας μέχρι το 2030 θα πρέπει να υπάρξουν
260 δις ευρώ επενδύσεις στους παραπάνω τομείς, για να καταφέρουμε
να πιάσουμε τους στόχους. Και κάπου εδώ μπαίνει το σύστημα της Ταξινόμησης. Το σύστημα αυτό θα έχει τη μορφή κοινοτικού κανονισμού,
παρέχοντας στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές μία κοινή γλώσσα
για να προσδιορίσουν ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να
θεωρηθούν βιώσιμες περιβαλλοντικά, λαμβάνοντας έτσι την οικονομική
υποστήριξη της Ε.Ε.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινό σύστημα ταξινόμησης σε κοινοτικό
ή σε παγκόσμιο επίπεδο που να ορίζει τι είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη
οικονομική δραστηριότητα.
Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δύο προκλήσεων: του περιορισμού του κατακερματισμού από πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά και από εθνικές πρακτικές και στη μείωση της
προβολής ψευδοπράσινης ταυτότητας, δηλαδή της πρακτικής της εμπορίας χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως πράσινων ή βιώσιμων ενώ στην
πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα.
Η Ταξινόμηση θα λειτουργήσει με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο, το οποίο στηρίζεται σε έξι περιβαλλοντικούς στόχους: στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

στη βιώσιμη χρήση και προστασία
των υδάτινων και των θαλάσσιων
πόρων, στη μετάβαση στη κυκλική οικονομία, στην πρόληψη και
στον έλεγχο της ρύπανσης και
στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
των οικοσυστημάτων.
Όλο αυτό το σχέδιο θα επιτρέψει στους επενδυτές να προσανατολίσουν τις επενδύσεις τους
προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις και θα επιτύχει και η
Ε.Ε. να καταστεί κλιματικά ουδέτερη και να επιτύχει τους στόχους της
Συμφωνίας του Παρισιού για το 2030.
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη δύο υποκατηγορίες δραστηριοτήτων «διευκόλυνσης και μετάβασης», ενώ θα υπάρχει υποχρέωση
γνωστοποίησης για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν του ποσοστού που
επενδύεται στις εν λόγω δραστηριότητες διευκόλυνσης και μετάβασης.
Κάθε οικονομική δραστηριότητα για να χαρακτηριστεί οικονομικά βιώσιμη στην Ταξινόμηση, θα πρέπει να συμβάλλει τουλάχιστον σε έναν
από τους έξι περιβαλλοντικούς στόχους που προαναφέραμε, να μη θίγει
σημαντικά κανέναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους, να ασκείται τηρώντας τις ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις και να συμμορφώνεται
με ειδικά τεχνικά κριτήρια ελέγχου.
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιείται από ομάδα
τεχνικών εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει την εντολή να παρέχει
συμβουλές για την ανάπτυξη και την αναθεώρηση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου καθώς και την επανεξέταση της χρηστικότητάς τους.
Ακόμη, η ομάδα αυτή θα ενημερώνει την Κομισιόν σχετικά με την καταλληλότητα των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και την προσέγγιση που
λαμβάνει η επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω κριτήρια.
Όλα αυτά θα πρέπει να είναι έτοιμα τέλος του 2021, έτσι ώστε να
επιτευχθεί η εφαρμογή στο τέλος του 2022.

Φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια
Οι χώρες που επιμένουν να ενταχθεί το φυσικό αέριο στην κατηγορία
μετάβασης είναι η Γερμανία, η Ιταλία και η Πολωνία, με τις υπόλοιπες
ωστόσο να αντιδρούν. Το θέμα αυτό φαντάζει αμελητέο μπροστά στις
αντιδράσεις για την πυρηνική ενέργεια, που χώρες όπως η Γαλλία και
κάποιες από την Ανατολική Ευρώπη πιέζουν να συμπεριληφθεί και αυτή
στην πράσινη δραστηριότητα. Ωστόσο εδώ το ζήτημα δεν είναι το κατά
πόσο καθαρή είναι η ενέργεια αυτή, αλλά κατά πόσο τα απόβλητα καθώς
και οι κίνδυνοι μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο
κλίμα και τον άνθρωπο.
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ΕΛΛΆΔΑ: Η ΥΨΗΛΌΤΕΡΗ ΧΟΝΔΡΙΚΉ ΤΙΜΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Σ

ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τέταρτο τρίμηνο του
2019, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος στην Ευρώπη.
Εν συγκρίσει με χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης, η διαφορά στην τιμή αγγίζει
το 50% των τιμών της Βουλγαρίας και
της Ρουμανίας, που είναι και οι μόνες
αγορές που αυξήθηκαν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, την ώρα που οι
τιμές στις υπόλοιπες χώρες υποχωρούσαν. Ενδεικτικά η μέση τμή στη Βουλγαρία
διαμορφώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του
2019 στα 46,6 ευρώ η μεγαβατώρα ενώ στη
Ρουμανία στα 49,7 ευρώ η μεγαβατώρα.
Οι ακριβές τιμές της Ελλάδας θεωρούνται ως ένας ιδιαιτέρως αρνητικός δείκτης σε σχέση με την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας από την κρίση του κορονοϊού. Την ώρα που η Ελλάδα
πουλά τη μεγαβατώρα 59,5 ευρώ, η Γερμανία πουλά με 36,7 ευρώ ενώ η
Γαλλία με 40,4 ευρώ. Ακολουθεί η Ισπανία με 41,1 ευρώ τη μεγαβατώρα.
Η πανευρωπαϊκή μέση τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα
43,9 ευρώ/Mwh.

Σύμφωνα με έκθεση της Ε.Ε., Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα είδαν σημαντική ετήσια αύξηση
στις τιμές βάσης φορτίου, εξαιτίας των ακριβότερων τιμών για δικαιώματα ρύπων,
της σχετικά αδύναμης υδροηλεκτιρκής
παραγωγής και της υψηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντίθετα Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία,
Ολλανδία και Γαλλία, είδαν αντίστοιχες τιμές να μειώνονται κατά 1/5 από
χρόνο σε χρόνο λόγω της αύξησης της
διείσδυσης των ΑΠΕ, τις μειωμένες τιμές
αερίου, με μεγαλύτερη διαθέσιμη δυναμικότητα στις διασυνδέσεις καθώς και τη μειωμένη
κατανάλωση.
Η έκθεση αναφέρει ακόμη πως η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από άνθρακα και λιγνίτη στην Ε.Ε. των 28 μειώθηκε κατά 26%
σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ οι σταθμοί παραγωγής φυσικού αερίου μπόρεσαν και αντικατέστησαν ένα μικρό μέρος της
απώλειας, αυξάνοντας την παραγωγή κατά 5%. Για το σύνολο του 2019
και για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε., αναφέρεται πως
σημειώθηκε μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 12%.

Νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας από την πανδημία του κορονοϊού

Τ

ην κατιούσα έχουν πάρει οι τιμές χονδρικής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
μετά το γενικό lockdown εξαιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού.
Μάλιστα η πτώση αυτή της τιμής δεν είναι
απίθανο να μετακυλιστεί και στη λιανική αγορά, δηλαδή στα οικιακά τιμολόγια, ενώ την ίδια
ώρα ανησυχία υπάρχει για τις καθυστερήσεις
των πληρωμών των λογαριασμών από τους
καταναλωτές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας οι τιμές χονδρικής
στα τέλη Μαρτίου στην προ ημερήσια αγορά,
κυμάνθηκαν μεταξύ 30 και 40 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ ορισμένες φορές, η τιμή έπεσε
και κάτω των 20 ευρώ, υπολογισμοί με βάση
τις προσφορές των μονάδων ηλεκτροπαραγω-
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γής και την εκτιμώμενη ζήτηση της επόμενης
ημέρας.
Αν τώρα κάποιος εξετάσει τα στοιχεία του
Χρηματιστηρίου για το 2019 η Οριακή Τιμή
ήταν πάνω από 60 ευρώ, ενώ τον περασμένο
Ιανουάριο ανέβηκε πάνω από τα 75 ευρώ ανά
μεγαβατώρα.
Η υποχώρηση αυτή των τιμών οφείλεται
στην μείωση του κόστους καυσίμων και τιμών
δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, ενώ για την
τιμή χονδρικής ενδεικτική είναι και η έκπτωση
λόγω κατάστασης στην οποία προέβη τόσο η
ΔΕΗ όσο και η πλειονότητα των εναλλακτικών
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα
ποσοστό έως 8% με τη συχνή κατάργηση του
παγίου και την απαλλαγή από φόρους.

Μιλώντας πρόσφατα για το ζήτημα αυτό ο
υπουργός Ενέργειας και Επενδύσεων Κωστής
Χατζηδάκης, τόνισε πως «είναι γεγονός ότι σε
πρώτη φάση λόγω της πτώσης της τιμής του
πετρελαίου και του φυσικού αερίου η ΔΕΗ και
οι άλλες εταιρίες έχουν ωφεληθεί. Ωστόσο
την ίδια στιγμή που ωφελούνται με αυτόν τον
τρόπο ζημιώνονται και θα ζημιωθούν ακόμη
περισσότερο από το ότι τις τελευταίες ημέρες
καταγράφουν πτώση στα έσοδά τους».
Ωστόσο, ο Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τις
επιχειρήσεις ρεύματος, εάν τελικά συσταθεί θα
είναι αυτός που θα ισορροπήσει την όλη κατάσταση, δεδομένου ότι θα παράσχει κεφάλαιο
κίνησης με χρηματοδότηση κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η

Οι στρεβλώσεις από
την πανδημία στην
αγορά ενέργειας

πανδημία του κορονοϊού και η κρίση που δημιούργησε στην οικονομία της χώρα, άφησε πίσω της σοβαρές στρεβλώσεις και στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα φάνηκαν ελλείψεις και αδυναμίες, που ξεκινούν από το ποιος θα καλύψει τη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει μειωθεί λόγω των μέτρων, μέχρι τις τιμές
και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.
Αντικείμενο συζήτησης στις τηλεδιασκέψεις μεταξύ των παραγωγών
ρεύματος ιδιωτών και ΔΕΗ με το υπουργείου Περιβάλλοντος, ήταν το
ποιες μονάδες θα μπούνε στο σύστημα και ποιες όχι. Το θέμα άνοιξε η
ΔΕΗ, διότι είχε προγραμματίσει εισαγωγή φορτίων LNG πριν την κρίση,
εκμεταλλευόμενη τις χαμηλές τιμές του καυσίμου, χωρίς όμως να μπορεί να το χρησιμοποιήσει καθώς υποχρεώνεται να λειτουργεί λιγνιτικές
μονάδες για τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα
και Φλώρινα.
Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα η ΔΕΗ να αφήνει εκτός τις
μονάδες φυσικού αερίου, είναι η επιβάρυνση της επιχείρησης με πρόσθετα κόστη, αφού δεν μπορεί να κάνει χρήση του καυσίμου, με δύο φορτία
LNG να φτάνουν στη Ρεβυθούσα μέσα στον Μάρτη.
Η ΔΕΗ έχει ξεκαθαρίσει από μεριάς της πως δεν υποχρεούται να δουλεύει τις μονάδες με ζημία για να διασφαλίζει την τηλεθέρμανση για τους
κατοίκους της περιοχής και ότι οι τηλεθερμάνσεις στη Δυτική Μακεδονία
δόθηκαν ως αντισταθμιστικό όφελος όταν θα δουλεύουν οι μονάδες. Πρότεινε ακόμη, οι λιγνιτικές μονάδες να μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο
σύστημα γα την ισχύ που καλύπτει τις τηλεθερμάνσεις, να ισχύει δηλαδή
ό,τι και για τις ΑΠΕ.
Η ένταξη στο σύστημα των λιγνιτικών μονάδων κατά προτεραιότητα
προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών, διότι
περιορίζεται ο χώρος για μονάδες φυσικού αερίου που λειτουργούν οι
ίδιοι και γιατί η διαμόρφωση της οριακής τιμής συστήματος διατηρείται σε
χαμηλά επίπεδα, αφού χωρίς τιμολόγηση του λιγνίτη, η χονδρεμπορική
τιμή θα διαμορφωθεί από την τιμολόγηση των μονάδων φυσικού αερίου.
Αν και αυτή τη στιγμή οι λιγνιτικές μονάδες λειτουργούν κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ωστόσο η λειτουργία τους γεννά συνεχώς
νέα προβλήματα. Η ΔΕΗ δηλώνει πως δεν μπορεί κάθε φορά να πληρώνει το κόστος της κοινωνικής πολιτικής, ενώ οι ιδιώτες παραγωγοί από
την άλλη πλευρά, διαμαρτύρονται μπροστά σε μία επικείμενη νομοθετική
ρύθμιση, για ένταξη των λιγντικών κατά προτεραιότητα στο σύστημα.
Όλα αυτά συμβαίνουν όταν η χώρα έχει δεσμευτεί πανευρωπαϊκά για
την πλήρη απολιγνιτοποίηση, ενώ παράλληλα συζητά την εξομοίωση του
λιγνίτη με τις ΑΠΕ.
Εκτός από οικονομικές απώλειες, η κρίση έφερε στην επιφάνεια το
παράδοξο που επικρατεί μεταξύ φορέων και εμπλεκομένων στην αγορά
ενέργειας.

Π

Κορονοϊός:
Πλήγμα ή ευκαιρία
για τη ΔΕΗ;

αράγοντες της αγοράς στο φόντο της κατάρρευσης όπου οδηγήθηκαν οι τιμές των ρύπων στο European Energy Exchange,
διαβλέπουν πίσω από την κρίση του κορονοϊού, μία χρυσή ευκαιρία για τη ΔΕΗ. Και αυτό γιατί η πτώση που καταγράφει η αγορά
των ρύπων είναι συνεχής και είχε ως αποτέλεσμα για πρώτη φορά την
ακύρωση δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών, ελλείψει αγοραστικού ενδιαφέροντος, όταν οι τιμές έφτασαν κάτω από τα 4 ευρώ ανά
τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
Η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects δήλωσε πρόσφατα πως
καθώς η επιδημία του κορονοϊου εξαπλώνεται γρήγορα στην Ευρώπη,
θα αρχίσουν να μειώνονται οι εκπομπές λόγω lockdown σε πολλές
χώρες. Όλα αυτά εξελίσσονται την ώρα που η Κομισιόν έχει αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας:
«H οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συρρικνωθεί
κατά 1% το 2020 καθώς η βιομηχανική παραγωγή συμμορφώνεται με
το ΑΕΠ» τονίζει η Energy Aspects.
Αυτή λοιπόν είναι
μία καλή στιγμή για τη
ΔΕΗ να «κλειδώσει»
δικαιώματα σε χαμηλές
τιμές και να πάρει έτσι
σημαντικές οικονομικές
ανάσες, μετακυλίζοντας
στην αγορά αυτή την
πτώση των τιμών στο
χρηματιστήριο ρύπων,
μιας και με βάση το σχέδιο της κυβέρνηση η ρήτρα CO2 μπήκε και στους
καταναλωτές χαμηλής
τάσης και ήδη η επιχείρηση έχει μετακυλήσει
μερικώς στη Μέση Τάση
διάφορες επιβαρύνσεις
από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Πάντως, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν πως η ΔΕΗ δεν πήρε
άμεσα μέτρα όπως άλλες χώρες που διαθέτουν και αυτές σημαντικά
κοιτάσματα λιγνίτη και που ξεκίνησαν άμεσα να αγοράζουν σε πολύ
χαμηλές τιμές δικαιώματα εκπομπών.
Η αβεβαιότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά επισκιάζει
την αισιοδοξία για την οικονομική πορεία της Ένωσης. Γι’ αυτό είναι
απαραίτητη η εφαρμογή μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους αερίων ρύπων στη βιομηχανία, για να προστατευτούν και η εγχώρια παραγωγή αλλά και θέσεις εργασίας την επόμενη ημέρα της πανδημίας.
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ΤΈΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΎΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΆ

Η

τελευταία φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ετοιμάζεται, φέρνοντας το τέλος λειτουργίας των Αυτόνομων
Σταθμών Παραγωγής που λειτουργούν ακόμη στα νησιά.
Με στόχο όλα τα νησιά της χώρας να διασυνδεθούν σταδιακά στο ηπειρώτικο σύστημα, εξασφαλίζοντας την οικονομική αλλά και πράσινη ηλεκτροδότηση, ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζει επενδύσεις 4,3 δις ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ παρουσίασε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το
επενδυτικό του πρόγραμμα καθώς και τα χρονοδιαγράμματα επενδύσεων.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις του κορονοϊού ο ΑΔΜΗΕ διαβεβαίωσε πως
προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένες, ενώ όπου σημειωθούν καθυστερήσεις, έχει τη δυνατότητα παρέμβασης με δικά του συνεργεία.
Το 2024 θα έχουμε έτοιμη των πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1,6 δις ευρώ στην οποία περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της
Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ μέσα στο 2020 στα διασυνδεδεμένα νησιά των
Κυκλάδων θα προστεθεί και η Νάξος.
Η τελευταία φάση κόστους 389 εκατ. ευρώ θα ολοκληρωθεί το 20232024 με τα νησιά Σέριφος-Μήλος-Φολέγανδρος-Σαντορίνη, τα οποία θα
ενωθούν με τον ΕΣΜΗΕ και θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της
αξιόπιστης τροφοδότησης των διασυνδεμένων νησιών και τη μείωση του
κόστους παραγωγής ενέργειας.
Στην καρδιά του όλου σχεδίου ήταν η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης των νησιών, με τους νέους υποσταθμούς να έχουν χωροθετηθεί κοντά στους αιγιαλούς ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατό η
κατασκευή εναερίων γραμμών μεταφοράς, ενώ η μεταξύ τους διασύνδεση
θα γίνει μέσω υποβρυχίων καλωδιακών συνδέσεων.
Στόχος του έργου είναι να καταστεί δυνατή η θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών του μεγαλύτερου μέρους των ΑΣΠ οι οποίοι λειτουργούν
στα νησιά των Κυκλάδων.
Μάλιστα για το στάδιο της διατήρησης των υφιστάμενων Σταθμών παραγωγής αυτών των νησιών σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, ο σχεδιασμός προβλέπει τη διασύνδεσή τους με τους αντίστοιχους νέους Υ/Σ 150
kV, οι οποίοι θα κατασκευασθούν σε επίπεδο μέσης τάσης.
Ο σχεδιασμός Α, Β
και Γ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με
κεντρικό διασυνδετικό
κορμό του Υ/Σ Σύρου,
περιλαμβάνει σύνδεση
με δύο καλώδια με το
Λαύριο και ένα καλώδιο με την Εύβοια μέσω
Τήνου-Άνδρου. Η σύνδεση αυτή επαρκεί για
να καλύψει ξεχωριστά
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την τροφοδότηση των φορτίων των Βόρειων Κυκλάδων για ένα μακροχρόνιο ορίζοντα 25ετίας, ενώ σε περίπτωση σύνδεσης περισσοτέρων
νησιών θα μπορεί να τροφοδοτηθεί με ασφάλεια ακόμη και σε έκτακτες
συνθήκες Ν-1.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καθεστώς εφεδρείας θα παραμείνουν οι
ΑΣΠ Πάρου και Θήρας. Για τους υπόλοιπους τοπικούς σταθμούς ο ΑΔΜΗΕ
τονίζει πως είναι δυνατό να θεωρηθεί η σταδιακή αποξήλωση του παραγωγικού δυναμικού τους έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων της
διασύνδεσης και μία δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας τους.
Μία ιδιαίτερη περίπτωση στο Δεκαετές θεωρείται η Μήλος, καθώς επισημαίνεται πως τυχόν ένταξη νέου σταθμού γεωθερμίας στη Μήλο θα έχει
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της απαραίτητης ισχύος που θα πρέπει να
διατηρείται σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών στο σύμπλεγμα
των Κυκλάδων. Στην περίπτωση αυτή το μέγεθος της απαιτούμενης εφεδρείας θα επαναεκτιμηθεί σε συνάρτηση με την ισχύ του γεωθερμικού
σταθμού παραγωγής.
Τέλος, προτείνεται και η διατήρηση της τοπικής παραγωγής ύψους 40
MW σε καθεστώς εφεδρείας στον ΑΣΠ θήρας αφενός για την κάλυψη της
απώλειας της καλωδιακής σύνδεσης Πάρου-Νάξου χωρίς παραβίαση ορίων ασφαλούς λειτουργίας και αφετέρου ώστε να καλύπτει τουλάχιστον
κατά 30% το φορτίο
του συμπλέγματος των
Νοτιοδυτικών Κυκλάδων σε περίπτωση νησιδοποίησης του, ενώ
θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη στους εφεδρικούς ΑΣΠ ώστε να
διαθέτουν την αντίστοιχη υποδομή για την
σύνδεση φορητών Η/Ζ,
αν αυτή χρειαστεί.

Ε

Οι πόλεις και τα νησιά της ηλεκτροκίνησης

ίναι γεγονός που οι ανεπτυγμένες πραγματικά χώρες της Ευρώπης,
έχουν ήδη κάνει πράξη την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Οι παρακάτω αναφορές ας λειτουργήσουν ως παραδείγματα προς μίμηση
και για τις υπόλοιπες χώρες, που τόσο μεγάλο λόγο κάνουν για τον περιορισμό των ρύπων και τα μέτρα απέναντι στην κλιματική αλλαγή.
Η Στοκχόλμη είναι η πρωτεύουσα που αυτή τη στιγμή κατέχει το πιο
υψηλό ποσοστό κατοχής ηλεκτρικών οχημάτων ανά κάτοικο, σε όλη την
Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, έχει ως στόχο την εγκατάσταση όσο το δυνατόν
περισσότερων ιδιωτικών σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Η πρόβλεψη όμως της Σουηδίας δεν σταματά εδώ. Σχεδιάζουν τη δημιουργία ψηφιακών οδηγών-χαρτών για τους κατοίκους που ζουν σε συμπλέγματα πολυκατοικιών και για το πώς θα μπορούν να ενσωματώσουν
την ηλεκτρική φόρτιση στα έξοδα των κατοικιών τους, δημιουργώντας
ειδικούς κύκλους συζητήσεων μεταξύ φορέων. Όλη αυτή η κρατική φροντίδα εκτόξευσε την αγορά της ηλεκτροκίνησης το πρώτο εξάμηνο του
2019 κατά 250% .
Ένα άλλο σπουδαίο παράδειγμα είναι η Νορβηγία, με το πρώτο ηλεκτροκίνητο Ferry Boat να εκτελεί το δρομολόγιο Lavik-Oppedal. Το πρώτο
ηλεκτροκίνητο επιβατηγό-οχηματαγωγό μηδενικών ρύπων στον κόσμο.
Μπορεί να εξυπηρετήσει 120 αυτοκίνητα, 8 φορτηγά και 350 επιβάτες. Τα
κύτη του πλοίου είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο που προτιμήθηκε
αντί του χάλυβα ώστε να διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα το βάρος.
Αν άκουγε κάποιος στη χώρα μας για ηλεκτροκίνηση στον γαστρονομικό τουρισμό, σίγουρα θα του φαίνονταν ένα σενάριο από το μέλλον. Η

Έ

Σλοβενία όμως το κάνει πράξη. Η γη των ήσυχων λόφων με τους καταπράσινους παραγωγικούς αμπελώνες, που η παραγωγή τους στηρίζεται
στις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης γεωργίας. Οι διαδρομές μεταξύ αμπελώνων και εστιατορίων γίνονται πια με ηλεκτροκίνητα ποδήλατα,
στα 280 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων που διασχίζουν την περιοχή.
Ένα πολύ μικρό ισπανικό νησί στο σύμπλεγμα των Βαλεαρίδων Νήσων, το νησί Φορμεντέρα, αποτελεί το πρώτο νησί της Ευρώπης το οποίο
«εξόρισε» τα βενζινοκίνητα και ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα. Το μικρό μέγεθος του νησιού ήταν ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του μέτρου, που ανέδειξε την ηλεκτροκίνηση ως την αρτιότερη λύση για την
κάλυψη των μεταφορικών αναγκών της Φορμαντέρα.
Την ίδια στιγμή, τρία ευρωπαϊκά πρότζεκτ για την ηλεκτροκίνηση,
προκρίθηκαν για χρηματοδότηση και αφορούν σε έργα και προγράμματα
για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τις αυτοματοποιημένες οδικές
μεταφορές.
Ανάμεσα στα προγράμματα που ξεχωρίζουν είναι το προτζεκτ Solidify
που αφορά την ηλεκτροκίνηση. Ερευνητικά κέντρα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, την Ολλανδία και την Ελβετία θα
διερευνήσουν την κατασκευή μπαταριών στερεάς κατάστασης, οι οποίες
φαίνεται ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες για υψηλότερη ενεργειακή
πυκνότητα. Το πρόγραμμα για την προώθηση της τεχνολογίας των μπαταριών στερεάς κατάστασης για ηλεκτρικά οχήματα έλαβε 7,8 εκατ. ευρώ,
για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους υψηλής ενέργειας και υψηλής
πυκνότητας.

Samso: Το πράσινο νησί

να νησί που βρίσκεται στη Δανία και πέτυχε ενεργειακή αυτάρκεια και αυτονομία
μέσω ΑΠΕ, αποτελεί σήμερα πραγματικά το casestudy, για την εφαρμογή καλών
πρακτικών, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το 1997 το υπουργείο Περιβάλλοντος της Δανίας, προκήρυξε διαγωνισμό με τον νικητή να προχωρά σε δράσεις που θα το
καθιστούσαν πλήρως ανεξάρτητο από τα ορυκτά καύσιμα. Το νησί αυτό σε λιγότερο από
μια δεκαετία, είχε αποκτήσει ουδέτερο αποτύπωμα, ενώ μέχρι το 2000 11 ανεμογεννήτριες του ενός μεγαβάτ τροφοδοτούσαν 22 χωριά του νησιού. Το 2002 δημιουργήθηκαν
άλλες 10 παράκτιες ανεμογεννήτριες δημιουργώντας 23 MW ηλεκτρικής ενέργειας για να
αντισταθμίσουν τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα ferries του νησιού,
ενώ κατασκευάστηκαν συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού από κεντρικούς λέβητες
βιομάζας που τροφοδοτούνται με τοπικό άχυρο. Μέσα σε 10 χρόνια το νησί πέτυχε να
γίνει αυτόνομο 100% και τώρα εξάγει την πλεονάζουσα αιολική ηλεκτρική ενέργεια προς
την υπόλοιπη Δανία.
Εξαιτίας όλης αυτής της επιτυχίας, στο νησί ιδρύθηκε ακαδημία ενέργειας και αποτελεί
παγκόσμιο τόπο συνάντησης καθώς οργανώνονται εκδηλώσεις και εργαστήρια, προσελκύοντας πάνω από 6000 άτομα απ’ όλο τον κόσμο κάθε χρόνο, ενώ ερευνητές διεξάγουν
ενεργειακή έρευνα στην Ακαδημία, με τους κατοίκους των νησιών να μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν συμβουλές για βιώσιμες λύσεις.
Ο εμπνευστής όλου αυτού του εγχειρήματος είναι ο καθηγητής με ειδίκευση στο περιβάλλον, Soren Hermansen, διευθυντής της ακαδημίας Ενέργειας. Το 2009 του απονεμήθηκε το βραβείο Bothenborg.
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ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΊΟΥ: ΣΥΜΠΑΙΓΝΊΑ ΣΤΟ ΈΠΑΚΡΟ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, μας ανακοινώθηκε ότι από 1-6-2020 συμφωνήθηκε μεταξύ της Διοίκηση
της ΔΕΗ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό, που αφορά τα ειδικά επιδόματα τα οποία μειώθηκαν κατά 33% την περίοδο των μνημονίων.
Θυμίζουμε, ότι περικοπές δεν είχαν γίνει μόνο στα ειδικά επιδόματα, αλλά και στα μισθολογικά κλιμάκια σε ποσοστό 17%. Άρα γιατί δεν επιστρέφεται
έστω ένα μικρό ποσοστό από τις περικοπές των κλιμακίων προκειμένου να καλύψει όλο το προσωπικό; Γιατί υλοποιείται η δέσμευση της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας του 2012 κατά δοκούν και μάλιστα όπως συμφέρει το τεχνικό κλάδο;
Δυστυχώς απάντηση δεν υπάρχει, ενώ αποδείχθηκε ότι πρόκειται για μία συμπαιγνία μεταξύ Διοίκησης και ΓΕΝΟΠ προκειμένου να εξυπηρετηθούν
συντεχνιακές σκοπιμότητες, εξαιρώντας παράλληλα τον διοικητικό κόσμο γεγονός που αντίκειται στην προαναφερόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Μια τέτοια πρόδηλη αδικία δεν πρόκειται να την δεχτούμε και όπως έχουμε πράξει στο παρελθόν, έτσι θα αντιδράσουμε και τώρα, θυμίζοντας στη
Διοίκηση ότι και στην περίπτωση εκείνη, που η ΓΕΝΟΠ λειτουργεί συντεχνιακά δεν επιτρέπεται ποτέ από μία Διοίκηση της ΔΕΗ να λειτουργεί το ίδιο.

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..

