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ΑΡΘΡΟ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΤΊΤΛΟΊ ΤΈΛΟΥΣ ΓΊΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΊΑ ΔΈΗ

Μετά την πρόσφατη πώληση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ σε ποσοστό 49% στο Αυστραλιανό 
Funds Macquarie, πήρε σειρά η ΔΕΗ 

με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης να 
ιδιωτικοποιήσει την μεγαλύτερη επιχείρηση στη 
χώρα, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφα-
λαίου, χάνοντας την πλειοψηφία του 51% που 
κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο. 

Έτσι, λοιπόν, παραχωρώντας το 17% των 
μετοχών που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ και την μη 
συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου, η ΔΕΗ χάνει τη Δημόσια 
μορφή της αφού θα κατέχει μόνο το 34% των 
μετοχών του υπερταμείου. Με τον τρόπο αυτό 
θα έχει την δυνατότητα το Δημόσιο να κατέχει 
το management, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα 
μπορεί να ασκήσει τιμολογιακή πολιτική και να 
πάρει αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, γιατί 
θα έχουν λόγο και οι μέτοχοι. 

Πρόκειται για μία απόφαση που προκάλεσε 
σοκ στην κοινωνία και στους εργαζόμενους, 
γιατί η Ηλεκτρική Ενέργεια είναι συνυφασμένη 
με τη ΔΕΗ, αφού εξηλέκτρισε όλη τη χώρα, δί-
δοντας ρεύμα και στο πιο απομακρυσμένο χω-
ρίο της πατρίδας μας, δημιουργώντας χιλιάδες 
θέσεις εργασίας που βοήθησαν στην οικονομική 
ανάπτυξη, κυρίως μέσω της δημιουργίας σταθ-
μών παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και δι-
άνοιξης των ορυχείων, στηρίζοντας τις τοπικές 
κοινωνίες σε πολύ δύσκολες εποχές. 

Δυστυχώς, τώρα, όλα αυτά ξεχνιούνται στο 
βωμό του κέρδους και στην εξυπηρέτηση των 
ιδιωτικών συμφερόντων, που επιβάλλει η νο-
μενκλατούρα της ελεύθερης αγοράς δηλαδή, 
της ασυδοσίας της αγοράς, σύμφωνα πάντοτε 
με το δόγμα της νεοφιλελεύθερης άποψης που 
πρεσβεύει αυτή η κυβέρνηση. Όπως δηλαδή 
αγνόησε τη σημασία του λιγνίτη για την ομαλή 
τροφοδοσία της χώρας με Ηλεκτρική Ενέργεια, 
κηρύσσοντας αλόγιστα την απολιγνιτοποίηση 
μέχρι το 2023, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στις Ανα-

νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), κινδυνεύο-
ντας, όμως, η χώρα να μείνει από ρεύμα, έτσι 
και τώρα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης αντί 
να στηρίξει τη ΔΕΗ, η οποία μπορεί να ασκήσει 
ενεργειακή πολιτική και να παρέχει ρεύμα φθη-
νό, λειτουργεί αντίστροφα χαρίζοντας ένα τέτοιο 
Εθνικό κεφάλαιο στους ιδιώτες φίλους της.

Αλήθεια ποιος θα χαράξει ενεργειακή πο-
λιτική με κοινωνικό πρόσημο; Ποιος θα είναι 
ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους στην απο-
κλιμάκωση των τιμών που αφορά τα τιμολόγια 
ρεύματος; Θα αναγκάσει τους ιδιώτες για μεί-
ωση των τιμών ή την εναπομείνασα ΔΕΗ, χωρίς 
βεβαίως το «Δ» αφού το αντικατέστησαν με το 
«Ι» μετατρέποντας την σε ιδιωτική επιχείρηση 
δηλαδή «ΙΕΗ». Αυτός ο τετραπλασιασμός της 
τιμής του ρεύματος πως θα συγκρατηθεί; Μή-
πως βάζοντας πλάτη οι ιδιώτες μειώνοντας την 
κερδοφορία τους; Ή από την επιχορήγηση του 
κράτους μέσω του κρατικού κορβανά δηλαδή, 
από τα χρήματα των φορολογούμενων, όπως 
έγινε τώρα. Η παρέμβαση αυτή της κυβέρνη-
σης για την μείωση των τιμολογίων, έρχεται εκ 
των υστέρων να χρυσώσει το χάπι και όχι να 

συγκρατήσει τις τιμές, αφού αφήνει στο απυρό-
βλητο τους προμηθευτές.

Αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές με αυτό, 
λοιπόν, τον άτεγκτο και αδιάλλακτο τρόπο η Δι-
οίκηση της ΔΕΗ και η κυβέρνηση χωρίς να συ-
ντρέχουν μνημόνια, χωρίς να νοιώθει την πίεση 
των «θεσμών» ξεπουλά σημαντικές υποδομές, 
που αποτελούν μοχλό για άσκηση κοινωνικής 
και περιβαλλοντολογικής πολιτικής. 

Συνακόλουθα τίθεται το ερώτημα, αν η χώρα 
μας διοικείται υπό το πρίσμα μίας ευνομούμε-
νης πολιτείας θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά 
από κάθε νομική πλευρά, σχετικά τόσο ο τρό-
πος που μεθοδεύτηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, όσο και η διερεύνηση της πορείας 
της μετοχής, πριν και μετά την ανακοίνωση της 
αύξησης αυτής.

Δεν μπορεί να θυσιάζεται η πρώτη επιχεί-
ρηση της χώρας στα κερδοσκοπικά funds και η 
κυβέρνηση να περνά αλώβητη!!! Απαιτείται να 
διερευνηθεί για το ξεπούλημα αυτό, σε βάρος 
της κοινωνίας γιατί ήδη η Ηλεκτρική Ενέρ-
γεια, στην χονδρική αγορά είναι η πιο ακριβή 
στην Ευρώπη ενώ πριν την απελευθέρωση της 
αγοράς – όταν παρήγαγε μόνο η ΔΕΗ – η τιμή 
ήταν πολύ χαμηλή και προσιτή για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά. Γιατί άραγε εκτοξεύτηκε στα ύψη; 
Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός ή το παιχνίδι είναι 
στημένο με σημαδεμένη τράπουλα για να θη-
σαυρίζουν οι ιδιώτες;

Δυστυχώς στο εξής τα δεινά για τον Έλληνα 
καταναλωτή θα είναι πολλά από την ιδιωτικο-
ποίηση της ΔΕΗ. Εύχομαι να μη μας γυρίσει σε 
άλλες εποχές, τότε δηλαδή που η κάθε πόλη 
είχε μία Ηλεκτρική εταιρεία και η χώρα βυθι-
ζόταν στο σκοτάδι. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
είναι αναγκαίο και η αντιπολίτευση να δεσμευ-
τεί, ότι όχι μόνο θα απαιτήσει την διαλεύκανση 
του εγκλήματος αυτού, αλλά όταν έρθει στην 
εξουσία θα επαναφέρει τη ΔΕΗ στη σημερινή 
της μορφή. 

Δεν μπορεί να θυσιάζεται η 
πρώτη επιχείρηση της χώρας 
στα κερδοσκοπικά funds και η 

κυβέρνηση να περνά αλώβητη!!
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Σωρεία καταγγελιών ακολούθησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΕΗ, με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Οικονομικής Εισαγγελίας. 

Ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης διέταξε προκαταρκτική εξέ-
ταση για το θέμα προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιό-
ποινες πράξεις, όπως χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, με εντολή του προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, ο κ. Μπαρ-
δάκης ζητά να αξιολογήσουν όσα καταγγέλλονται αναφορικά με την εξαγγελθεί-
σα άντληση κεφαλαίων ύψους 750.000.000 ευρώ της ΔΕH και να εντοπίσουν εάν 
στην υπόθεση προκύπτει η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως αυτά της χει-
ραγώγησης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών και κατάχρησης εσωτερικής 
πληροφόρησης. Στο υλικό της δικογραφίας θα περιλαμβάνεται και η αναφορά 
άδικης πράξης που κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο έξι δικηγόροι.

Την αναφορά υπογράφουν οι δικηγόροι Αγαμέμνων Τάτσης, Χρήστος Πετρά-
κος, Γεώργιος Λιάπης, Κώστας Χαρίτου, Γιώργος Κακουλάκης και Λεωνίδας 
Στάμος, ενώ κάνουν λόγο για ενδείξεις για τη διάπραξη του αδικήματος της χει-
ραγώγησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και ενδεχόμενη διάπραξη 
του αδικήματος της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος.

Τα επίμαχα δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται οι δικηγόροι και θα τεθούν 
υπό διερεύνηση από τους οικονομικούς εισαγγελείς, αναφέρουν μεταξύ άλλων 

πως η τιμή της μετοχής της εταιρίας «υποχωρούσε χωρίς προφανή λόγο» από 
τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης της αύξησης μετοχικού κε-
φαλαίου, η οποία έγινε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑΑ. Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες, γεννώνται υποψίες για σκόπιμες ενέργειες, που εδράζονται σε 
εσωτερική πληροφόρηση.

Την ίδια ώρα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συγκεντρώνει στοιχεία στον 
απόηχο των μεγάλων αναταράξεων που προκάλεσε η ανακοίνωση για την αύ-
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750.000.000 ευρώ, καθώς έχουν εντοπιστεί 
αρκετά ασυνήθιστα σημεία. Η Επιτροπή έχει ζητήσει από τη ΔΕΗ τη λίστα των 
προσώπων που είχαν πρόσβαση στις εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιεί πάντα ελέγχους 
συναλλαγών ύστερα από κάθε μεγάλη εταιρική ανακοίνωση, ωστόσο στην πε-
ρίπτωση της ΔΕΗ ο έλεγχος διευρύνεται λόγω σημαντικών επιβαρυντικών εν-
δείξεων, με κυριότερη τη συναλλακτική έκρηξη που σημειώθηκε στη μετοχή της 
ΔΕΗ τον περασμένο Αύγουστο, «κόντρα» στη γενική συναλλακτική υποχώρηση 
της αγοράς. Η μέση αξία των συναλλαγών μετοχών της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 73%, 
ενώ στο ίδιο διάστημα η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα για το σύ-
νολο του Χ.Α. υποχώρησε κατά 34%.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τις διαδικασίες 
πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Το μεγάλο ξεπούλημα της ΔΕΗ

Μετά τις τηλεπικοινωνίες, τις αερομετα-
φορές, τα λιμάνια, τα τρένα, η κυβέρνηση 
πούλησε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. 

Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από το 51% 
που κατείχε το δημόσιο, έπεσε στο 34% με σκοπό 
την άντληση 750 εκατομμυρίων ευρώ.

Η όλη μεθόδευση προκάλεσε αιφνιδιασμό, 
καθώς ήρθε σε μια στιγμή όπου αφενός η αγορά 
ενέργειας και οι καταναλωτές πλήττονται διε-
θνώς από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές πρώτων 
υλών, αφετέρου η ΔΕΗ έχει πρόσφατα πουλήσει 
το 49% της θυγατρικής της ΔΕΔΔΗΕ ενισχύοντας 
τα ταμεία της με 1,3 δισ. ευρώ. 

Μέσα στην ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφερόταν 
ξεκάθαρα ότι η διοίκηση «βολιδοσκόπησε» τους 
επενδυτές «μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής 
διαδικασίας wall crossing» και έλαβε ενδείξεις 
ότι υπάρχει «σημαντικό ενδιαφέρον και υποστή-
ριξη για την πιθανή συναλλαγή».

 Μετά τα παραπάνω, γνώστες της αγοράς συνέ-
δεαν αυτές τις βολιδοσκοπήσεις με την ανεξήγητη 
πτώση της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ στο Χρημα-
τιστήριο τις τελευταίες μέρες, παρά το γεγονός ότι 

είχε συμφωνηθεί η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η συγκεκριμένη κίνηση θα δώσει το τελικό 
χτύπημα στη μετατροπή της ΔΕΗ από την κάποτε 
μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, σε έναν φο-
ρέα ευάλωτο στα χρηματιστηριακά παίγνια.

Η διοίκηση της ΔΕΗ έφθασε στο σημείο να υπο-
στηρίξει ότι μέσα από την κίνηση αυτή, «η ΔΕΗ και 
η χώρα μειώνουν την εξάρτηση τους από εισαγό-
μενες ανατιμήσεις». 

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ διαθέτει ήδη θυγα-
τρικές σε Τουρκία, Αλβανία, Βουλγαρία, Β. Μα-
κεδονία, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο και Σλοβενία, οι 
οποίες τώρα ελέγχονται κατά 51% από το Δημό-
σιο μέσω της μητρικής ΔΕΗ.

 Όσο για τις δραστηριότητες σε ΑΠΕ, η ΔΕΗ 
εδώ και μήνες ανακοινώνει φιλόδοξα επενδυτικά 
σχέδια, λέγοντας ότι είχε εξασφαλισμένη χρημα-
τοδότηση.

«Ο κατήφορος δεν έχει τέλος», σχολιάζει με 
ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, μιλώντας για 
«χάρισμα» της ΔΕΗ, ενός «από τα πιο ακριβά 
ασημικά». «Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της ΔΕΗ κατά 750 εκατ. ευρώ με τους όρους που 
γίνεται, δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του βασικού 
μετόχου, ισοδυναμεί με “παραίτησή” του και ση-
ματοδοτεί το τέλος της μεγαλύτερης βιομηχανικής 
επιχείρησης της πατρίδας μας».

 Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δηλώνουν προδομέ-
νοι από τις υποσχέσεις της διοίκησης Στάσση για 
«ανάπτυξη» και έναν «νέο κύκλο ανάπτυξης με 
υψηλή κερδοφορία».

«Μια συρρικνωμένη ΔΕΗ, ένα “κουφάρι” 
που θα άγεται και θα φέρεται από την... ευρεία 
διασπορά πόσο αξιόπιστα μπορεί να συμβάλει 
στα δημόσια έσοδα και γενικότερα στο δημόσιο 
συμφέρον;» αναρωτιέται η ΓΕΝΟΠ τονίζοντας 
ότι η κυβέρνηση «θα έχει πλέον την βαρύτατη 
ευθύνη για την απώλεια της ΔΕΗ, μιας εταιρείας 
στρατηγικού χαρακτήρα και μοχλού οικονομικής 
ανάπτυξης που καμιά χώρα δεν θα έπρεπε να 
εγκαταλείπει ως βορά στα τρωκτικά των αγορών 
και τους “τζάμπα μάγκες” που επενδύουν, με εγ-
γυημένα έσοδα, σε επιχειρήσεις μονοπωλιακού 
χαρακτήρα».
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14/9/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/9/2021

Μετά την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, σειρά παίρνει η ΔΕΗ, 
αφού αιφνιδιαστικά χθες αποφάσισε η Διοίκηση της ΔΕΗ να 
ιδιωτικοποιήσει την μεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα, μέσω 

της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, χάνοντας 
την πλειοψηφία του 51% που κατείχε μέχρι σήμερα το Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ 
17%, υπερταμείο 34%). 

 � Πρόκειται για μία απόφαση που προκάλεσε σοκ όχι μόνο στους εργα-
ζόμενους, αλλά και στους καταναλωτές, αφού όλα αυτά συμβαίνουν 
σε μία εποχή που τους ταλανίζει η ακρίβεια αλλά και η αύξηση των 
τιμολογίων ρεύματος. 

 � Άραγε, ακόμη και στην περίπτωση που το management παραμένει 
υπό κρατικό έλεγχο, (λέγεται ότι θα κρατηθεί στο Δημόσιο το 34%) 
θα μπορέσει το κράτος να ασκήσει την κοινωνική του πολιτική και 
να κάνει ανάλογες παρεμβάσεις στην αύξηση των τιμολογίων, όπως 
τουλάχιστον επιχείρησε αυτή την περίοδο, ή θα διοικεί μετά από τις 
εντολές των επενδυτών, οι οποίοι μπορεί τώρα λόγω διασποράς των 
μετοχών να παρουσιάζονται ανίσχυροι, αλλά αύριο οι συσχετισμοί 

μπορεί να αλλάξουν; 

 � Πως γίνεται μία κολοσσιαία επιχείρηση στρατηγικού χαρακτήρα που 
επηρεάζει ακόμη και την Εθνική ασφάλεια της χώρας, διαθέτοντας 
στην 11 GW εγκαταστημένη ισχύ, 21 TWH παραγωγής Η/Ε, 49% μερί-
διο Ηλεκτροπαραγωγής, 6,2 εκατ. πελάτες 65% μερίδιο λιανικής και 
245.000 χιλιόμετρα δικτύου, να ανακοινώνεται η πώλησή της από τη 
διοίκηση της ΔΕΗ, του ΤΑΙΠΕΔ και του υπερταμείου και η κυβέρνηση 
να είναι απούσα;

Απαιτείται αντίσταση και αγώνας ενάντια στη χειρότερη κυβερνητική 
επιλογή, η οποία σε μία ενεργειακή κρίση, απειλεί τα φτωχά νοικοκυριά 
με δυσβάσταχτα κόστη που αποκαλύπτει αν μη τι άλλο την εγκληματική 
αδιαφορία για το κοινωνικό σύνολο. 

Για τους εργαζόμενους στο Όμιλο ΔΕΗ πρέπει να είναι η ΜΗΤΕ-
ΡΑ των μαχών, ώστε μαζί με τους καταναλωτές να μην επιτρέ-
ψουμε την ιδιωτικοποίηση αυτή. 

Γραφείο Τύπου /ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για την πώληση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 
49%, στο Αυστραλιανό επενδυτικό funds Macquarie με τίμημα 
2,1 δισ. ευρώ, ενώ αγνοεί ότι η ΔΕΗ ακρωτηριάζεται ενεργειακά 

και απαξιώνεται χάνοντας το νευραλγικό αυτό περιουσιακό στοιχείο.
 � Αγνοεί ότι τα έσοδα της ΔΕΗ από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι 350 εκατομμύρια 

ετησίως.
 � Αγνοεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ισχυρό χαρτί, μονοπωλιακή επιχείρηση και 

διαθέτει εγγυημένη απόδοση 7%, όταν στην Ευρώπη οι άλλοι δια-
χειριστές της Ε.Ε. περιορίζονται σε αποδόσεις της τάξης του 2,5%!!! 

 � Αγνοεί το γεγονός, ότι προσφάτως η ΡΑΕ ενέκρινε το ρυθμιζόμενο 
ετήσιο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-2024, να κυμαίνεται 
στα 800 ευρώ εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή (771,781,780 και 808 
αντίστοιχα για τα έτη 2021-2024) υπερκαλύπτοντας τόσο τις λει-
τουργικές δαπάνες, όσο και το επενδυτικό του πρόγραμμα δηλαδή 
(210,260,337 και 408 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα) για τα παραπά-
νω έτη, πέραν των επιχορηγήσεων ύψους 120 εκατομμύρια ευρώ, 
από το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. 

 � Αγνοεί επίσης, ότι διαθέτει ένα δίκτυο 245.000 χλμ το οποίο μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση, για ανάλογη ανάπτυξη του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας 5η γενιάς, αφού η τεχνολογία 5G, προϋποθέτει υποδομές 
και πυκνό δίκτυο οπτικών ινών, οι οποίες μπορεί να κουμπώσουν στο 
υφιστάμενο δίκτυο. 

Τέλος, αν κρίνει κανείς την απογείωση των τιμών στην ενέργεια και 
σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, μπορεί εύκολα να καταλάβει το 
ενδιαφέρον των ξένων για τα χρυσοφόρα δίκτυα της χώρας, χωρίς να 
αγνοείται η επένδυση των έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος, 
καθώς και η επιμονή της κυβέρνησης να πουλήσει μία επιχείρηση στρα-
τηγικής σημασίας τόσο για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, όσο 
και για τους καταναλωτές, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν κάποια 
στιγμή τα σπασμένα, προκειμένου να ρεφάρει και να κερδοσκοπήσει ο 
νέος αγοραστής του 49%, ανεβάζοντας βεβαίως το ενεργειακό κόστος!!! 

Ξεχνά για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση ότι μία χώρα είναι ισχυρή αν 
έχει ισχυρό κράτος. Δυστυχώς στην περίπτωσή μας, έχει επιλέξει τον 
δρόμο της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή της ασυδοσίας της αγοράς. 

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι

Δ Ε Δ Δ Η Ε

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Θ Η Κ Ε
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Σε μία περίοδο κατά την οποία επικρατεί χάος στην αγορά ενέργειας και οι 
κερδοσκόποι θησαυρίζουν ανεβάζοντας στα ύψη τις τιμές του ρεύματος, 
αποτελεί το λιγότερο σκάνδαλο το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της 

χώρας μας. 
Και αυτό γιατί οι λιγνιτικές μονάδες μαζί με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

αποτελούσαν βασικό πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής και μείωναν την εξάρ-
τηση από τις εισαγωγές ρεύματος.

Ακόμη και η Γερμανία που θεωρείται η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, 
αποφασίζει να διατηρήσει τις λιγνιτικές μονάδες για 12 ακόμη χρόνια, είναι 
απορίας άξιο πώς η χρεοκοπημένη Ελλάδα βάζει λουκέτο στην υπερσύγχρονη 
λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα.

Είναι ολοφάνερο πως κάποιοι έχουν αποφασίσει να παραδώσουν την ενέργεια 
στους ξένους κερδοσκόπους αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχει μία 
τέτοια εξέλιξη στην οικονομία της χώρας μας και τους πολίτες της. 

Η εκρηκτική άνοδος στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος γονατίζει τα νοι-
κοκυριά και ειδικά ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που βρίσκονται στα όρια της 
φτώχειας, ενώ καταστροφικές είναι οι συνέπειες στις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ενεργειακό κόστος.

Είναι επίσης γνωστό πως η χώρα μας δεν διαθέτει την πολυτέλεια να υπο-

στηρίζεται αποκλειστικά στην εισαγόμενη ενέργεια, γι’ αυτό και θεωρείται μέγα 
πρόσχημα η προστασία του περιβάλλοντος που θα φέρει μεγάλες ανατροπές στον 
ενεργειακό χάρτη. 

Με δεδομένο ότι οι πολυέξοδες ΑΠΕ συμβάλουν στο 5% των ενεργειακών 
αναγκών, η κυβέρνηση θα έπρεπε να μεταθέσει το κλείσιμο των λιγνιτικών μο-
νάδων και να αξιοποιήσει μία σειρά από φράγματα όπως της Μεσοχώρας και της 
Συκιάς τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα αλλά παραμένουν ανενεργά πάλι με πρό-
σχημα το περιβάλλον.

Όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ στην παρούσα συγκυρία, αυτή είναι 
αν μη τι άλλο από σκανδαλώδης. Το timing της ιδιωτικοποίησης προβληματίζει 
ακόμη και τους ισχυρούς παράγοντες της ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα. Προ-
φανώς πίσω από τη βιασύνη κρύβονται μεγάλα συμφέροντα νέων εταιρειών που 
ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη διερεύ-
νηση των κερδοσκοπικών παιχνιδιών που στήθηκαν με την αύξηση κεφαλαίου. 
Άλλωστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μας έχει δείξει πως παρεμβαίνει αφού ολο-
κληρωθούν τα σκάνδαλα, όπως με την υπόθεση της FOLLI FOLLIE και τις αυξήσεις 
κεφαλαίου των τραπεζών.

Σε κερδοσκόπους παραδίδεται η ενέργεια

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η παρουσία άνθρακα στην παραγω-
γή ενέργειας είναι απαραίτητη. Και μάλιστα σε μία εποχή που η κλιματική 
αλλαγή δείχνει ξεκάθαρα τα αποτελέσματά της. 

Αν κάτι τέτοιο θεωρηθεί ορθό, πως θα εξαλείψει το ανθρακικό αποτύπωμά της 
η Ευρώπη σε 29 χρόνια από σήμερα, όταν σημαντικές χώρες της ηπείρου θα εξα-
κολουθούν να εκπέμπουν ρύπους; 

Ή μήπως ο άνθρακας και ο λιγνίτης χωρών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., όπως 
η Τουρκία, θα απαγορεύεται να χρησιμοποιεί το...F.I.R της Ευρώπης και επομένως 
δεν θα μολύνει τον πεντακάθαρο ουρανό των χωρών-μελών της;

Μετά τον Β’ Π.Π. η Ελ-
λάδα στράφηκε στον λιγνί-
τη για να εξηλεκτρίσει και 
να αναπτύξει την οικονομία 
της. Πριν από δύο χρόνια, 
οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της 
ΔΕΗ αντιστοιχούσαν στο 
42% της εγκατεστημένης 
ισχύος της Επιχείρησης 
και στο 56% της καθαρής 
ηλεκτρικής παραγωγής 
της. Η χώρα όμως σήμερα 
έχει σπεύσει πρώτη απ’ 
όλους τους εταίρους της 
να εξαλείψει τον λιγνίτη 
από την ηλεκτροπαραγωγή 
(2023) για να συμβάλει στη 
μείωση των ευρωπαϊκών 
εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.

Για να φτάσουμε έγκαι-

ρα στους στόχους, σχεδιάζουμε μια άνευ προηγουμένου διείσδυση των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Μόνο που στο σημείο αυτό, όλοι 
συμφωνούν πως ΑΠΕ δίχως αποθήκευση είναι δώρο-άδωρο, λόγω της στοχαστι-
κότητας που τις συνοδεύει. Η παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, 
εξαρτάται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. 

Τη στιγμή που η Ελλάδα με μια οικονομία που προσπαθεί να σταθεί στα πό-
δια της ύστερα από την υπερδεκαετή κρίση και με μια νέα εξαιτίας της Covid-19, 
«πρωτοπορεί» στη διάσωση του κλίματος και οι μεγάλοι της Ευρώπης που έχουν 
λύσει τα περισσότερα προβλήματα των οικονομιών και των κοινωνιών τους, μας 
παρακινούν και μας δελεάζουν να απολιγνιτοποιήσουμε και να γεμίσουμε τις –λι-
γοστές- πεδιάδες μας με φωτοβολταϊκά και τις βουνοκορφές μας με ανεμογεν-
νήτριες, όταν εκείνοι, θα συνεχίσουν να βρωμίζουν τους αιθέρες με το κάρβουνό 
τους; 

Χρειάστηκε να ακριβύνει το αέριο και στη συνέχεια το ρεύμα, για να πανικοβλη-
θούν ορισμένα επιτελεία στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Η οργή των καταναλωτών, η απόγνωση των βιομηχανιών και η αμηχανία των 
πολιτικών μπροστά στον εφιάλτη μιας μακράς περιόδου υψηλών τιμών στην ενέρ-
γεια, φέρνει δειλά στο προσκήνιο την ιδέα της «προσωρινής» επιστροφής στον 
λιγνίτη.

Η προοπτική ενός βαρύ χειμώνα με μισογεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου 
στην Ευρώπη, δεν είναι μια καλή εξέλιξη και ήδη φημολογείται πως η Ε.Ε. είναι 
πιθανό να θέσει παρά πόδα τις πράσινες φιλοδοξίες της και να καταφύγει ξανά 
στον άνθρακα και τον λιγνίτη.

Να αποφασίσει, δηλαδή, να καεί παραπάνω άνθρακας από τις μονάδες που 
λειτουργούν ώστε να υπάρξει επάρκεια ισχύος και να μην αφεθούν οι Ευρωπαίοι 
να παγώσουν. Αυτή η προοπτική φαίνεται ότι θα αποκτά ολοένα και πιο απτές 
διαστάσεις, όσο θα αυξάνουν οι τιμές του αερίου.

Και τότε ποιος θα αναλάβει το λάθος του αρχικού σχεδιασμού της απολιγνιτο-
ποίησης και των ακριβών ΑΠΕ; Κανείς! 

Ποιος θα αναλάβει το λάθος;

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808Κωδικός: 015808

Εκδότης
Ξυπνητός Ιωσήφ

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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Στα 137 δολ. ο μετρικός τόνος έφτασε ο άνθρακας, δηλαδή στο 
υψηλότερο επίπεδο από το 2008, παρά τα πανευρωπαϊκά σχέδια 
για απανθρακοποίηση της παραγωγής. 

Οι προτεραιότητες των αγορών κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση 
από τα σχέδια των τελευταίων ετών, που ήταν αποτέλεσμα της 
καλπάζουσας κλιματικής κρίσης που περνά ο πλανήτης μας. 

Έτσι, εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης φυσικού αερίου, οι τιμές 
του ευρωπαϊκού άνθρακα για παράδοση το επόμενο έτος αυξήθηκαν 
στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, μετά από την ισχυρή ζήτηση που 
προέρχεται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας και σε συνδυασμό με τα 
χαμηλά αποθέματα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο άνθρακας για το Άμστερνταμ, το 
Ρότερνταμ και την Αμβέρσα έφτασε τα 137 δολάρια ο μετρικός τόνος.

Το αυξανόμενο κόστος του φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσμα οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας να στρέφονται προς την 
λιγνιτική παραγωγή, ενώ οι εξαγωγές των προϊόντων από την Αυστραλία, 

τη Νότια Αφρική και την Κολομβία εξακολουθούν να παρεμποδίζονται, 
επιδεινώνοντας την επίδραση της χαμηλής ρωσικής προσφοράς.

«Τα επίπεδα των αποθεμάτων σε όλη την Ευρώπη είναι χαμηλά 
και όπως και στην αγορά φυσικού αερίου, η προσφορά άνθρακα από 
τη Ρωσία έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό», ανέφερε σε σημείωμά 
της ο όμιλος Energi Danmark. Οι τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου 
υπερτριπλασιάστηκαν φέτος εν μέσω κρίσης προσφοράς.

Ο πήχης για την ηλεκτροπαραγωγή στη Γερμανία για το επόμενο έτος 
έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ τη μεγαβατώρα, σημειώνοντας εβδομαδιαία 
αύξηση κατά 5,9%, ενώ διαπραγματεύτηκε και στα 106 ευρώ τη 
μεγαβατώρα.

Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και τον επόμενο χρόνο και παρά τις 
εξαγγελίες για την ανάγκη απολιγνιτοποίησης, ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει 
της διεθνούς συνόδου για το κλίμα COP26, οι τιμές του άνθρακα στην 
Ευρώπη ενδέχεται να «φλερτάρουν» με τα επίπεδα του 2008, όταν 
έφτασαν τα 200 δολ. ο τόνος.

Η αύξηση των τιμών επιστρέφει την Ευρώπη  
στον άνθρακα

Μέτρα για την πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική 
παραγωγή ενέκρινε η Ε.Ε.

Την ικανοποίησή της για την οριστική επίλυση της υπόθεσης 
«λιγνίτες» που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια εξέφρασε η ΔΕΗ 
με ανακοίνωσή της.

Η ΔΕΗ επισημαίνει τη θετική διάσταση της συμφωνίας που αφορά 
τη σύνδεση των τιμών διάθεσης των προθεσμιακών προϊόντων με 
τις τιμές που θα διαμορφώνονται από την αγορά και τον περιορι-
σμένο χρόνο διάθεσής τους. Η επιχείρηση εκτιμά ότι η συμφωνία 
δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Με απόφασή της στις 10 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενέκρινε την πρόταση της ελληνικής πλευράς για την πρόσβαση 
τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ, μια υπόθεση που εκκρεμεί 
από το 2008.

 Η ισχύς των προτεινόμενων μέτρων, σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής, θα λήξει όταν οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες παύσουν 
να λειτουργούν εμπορικά, κάτι που αναμένεται επί του παρόντος έως το 
2023 ή, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα μέτρα που πρότεινε η Ελλάδα ορίζουν ότι:
1. Η ΔΕΗ θα πωλεί ανά τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής 

ενέργειας στα οργανωμένα χρηματιστήρια: το Ευρωπαϊκό Ενεργει-
ακό Χρηματιστήριο (ΕΕΧ) και/ή το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 
(HEnEx). Ως εκ τούτου, οι αγοραστές θα προμηθεύονται ηλεκτρική 

ενέργεια σε σταθερή τιμή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
τριμήνου.

2. Η ΔΕΗ θα αποκτήσει καθαρή θέση πωλητή στο EEX και/ή στο HEnEx, 
πράγμα που σημαίνει ότι οι πωλήσεις των εν λόγω προθεσμιακών 
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις αγορές της κατά συγκεκριμένο όγκο.

3. Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των πωλή-
σεων και των παραδόσεων θα παράσχουν στους ανταγωνιστές της 
τη δυνατότητα να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Σε συνεργασία προχωρούν δύο ενεργειακοί όμιλοι με μεγάλη εμπειρία, η 
RWE και η ΔΕΗ, συμβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση της ελληνικής ενερ-
γειακής μετάβασης, με την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών 

έργων στη χώρα, συνολικής ισχύος έως 2 GW. 
Με την πραγμάτωση αυτής της συμφωνίας, θα επιτραπεί στη ΔΕΗ να συνεχίσει 

την απολιγνιτοποίηση του χαρτοφυλακίου της, καθώς και τη στροφή στις ΑΠΕ. Για 
την RWE, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας, αυτή 
η συνεργασία σηματοδοτεί την πρώτη της είσοδο στην ελληνική αγορά.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας, καλω-
σορίζουμε την RWE στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στην από κοινού ανάπτυξη 
έργων πρωτοφανούς κλίμακας στη χώρα», δήλωσε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος 
Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 

Η Katja Wünschel, Γενική Διευθύντρια Επιχειρήσεων Χερσαίων Φ/Β Ευρώπης 
και Ασίας-Ειρηνικού της RWE Renewables, επεσήμανε σχετικά με την συνεργα-
σία: «Ευρωπαϊκές συνεργασίες, όπως αυτή η συνεργασία μας με τη ΔΕΗ, είναι 
απαραίτητες για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Η Ελλάδα είναι μια 
πολλά υποσχόμενη αγορά ανάπτυξης για εμάς, λόγω υψηλών επίπεδων ηλιακής 
ενέργειας και της σαφής προσήλωσής της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκο-
σμίως, θα συμβάλουμε σημαντικά με την εμπειρία και τις γνώσεις μας ώστε 
να διασφαλίσουμε ότι η συνεργασία αυτή θα είναι επιτυχής. Η ανάπτυξη νέων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σαφή προτεραιότητα/στόχο της RWE».

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας επί των Ενδεικτικών Όρων (Heads of 
Terms) στις αρχές του τρέχοντος έτους, η RWE Renewables (51 %) και η ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες (49 %) υπέγραψαν συμφωνίες για τη δημιουργία κοινής επιχείρη-
σης μέσω της οποίας θα μπορούν να υλοποιήσουν από κοινού έργα ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα συνεισφέρει εννέα φωτοβολταϊκά έργα συνολικής 
συνδυασμένης ισχύος έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, 
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων του πρώην ανοικτού 
ορυχείου στο Αμύνταιο. Η RWE Renewables εξασφάλισε μια σειρά φωτοβολ-
ταϊκών έργων παρόμοιου μεγέθους με σκοπό την ένταξή της στην κοινοπραξία. 

Τα φωτοβολταϊκά έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης: Τα έργα 
που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία 
το 2023. Περαιτέρω έργα σε πρώιμο στάδιο θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το 
2025. Έτσι λοιπόν και οι δύο επιχειρήσεις συμφώνησαν να διατηρήσουν εμπι-
στευτικούς τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Η RWE Renewables διαθέτει εκτεταμένο ιστορικό επιδόσεων και τεχνογνω-
σία στον τομέα της μηχανικής, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, και της 
λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία διαθέτει λει-
τουργικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 
άνω των 9 GW και σήμερα κατασκευάζει φωτοβολταϊκές μονάδες συνολικής 
ισχύος 1,4 GW (1,2 GWac) σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς ενέργει-
ας, ισχυρές σχέσεις με τους κυριότερους ενδιαφερόμενους φορείς και είναι 
σε θέση να παρέχει ισχυρή διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Υπογραμμίζοντας τη 
μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους στην ελληνική αγορά, η RWE Renewables και η 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες φιλοδοξούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε περαιτέρω 
φωτοβολταϊκά έργα καθώς και σε νέες ευκαιρίες.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της την κατασκευή και τη λειτουργία αιολικών 

πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών πάρκων και ένα υβριδικό 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει μια ισχυρή θέση 
στην Ελληνική αγορά ΑΠΕ, με στόχο να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη στο 
συνεχή ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου. 

Με παρουσία σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, η εταιρεία στοχεύει, μέσα από ένα συν-
δυασμό οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συνεργασιών, να επεκτείνει το 
χαρτοφυλάκιο έργων της συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η 
αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλωτά φωτοβολταϊκά. 
Συνολικά ο όμιλος στοχεύει σε ένα σημαντικό μετασχηματισμό. Η ΔΕΗ επανα-
προσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 
ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραι-
οτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην απo-ανθρακοποίηση μέσω της 
επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των 
επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουρ-
γική αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δρα-
στηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης τοποθετώντας τον 
πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητας της αναλαμβάνοντας παράλ-
ληλα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Η RWE Renewables
Η RWE Renewables είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Με περίπου 3.500 εργαζόμενους, η εταιρεία 
διαθέτει χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές, συνδυασμένης ισχύος 
περίπου 9 gigawatts. Η RWE Renewables προωθεί την επέκταση των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας σε περισσότερες από 20 χώρες σε πέντε ηπείρους. Από 
το 2020 έως το 2022, η RWE Renewables έχει ως στόχο να επενδύσει έως και 
5 δισ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο 
της σε 13 gigawatts καθαρής ισχύος. 

ΥΓ. Για ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφέρουμε, ότι το Συνδικαλιστικό 
κίνημα και οι εργαζόμενοι την προηγούμενη περίοδο είχαν δώσει σκληρούς 
αγώνες, ενάντια στο κοινοπρακτικό σχήμα RWE ΔΕΗ με αποτέλεσμα τότε, να 
μην προχωρήσει το σχήμα αυτό που αφορούσε την κατασκευή μονάδας πα-
ραγωγής Η.Ε. με λιθάνθρακα. Πως αλλάζουν οι καιροί, αρκεί να αποδειχθεί 
ότι και στην περίπτωση αυτή δεν είναι άνθρακας ο θησαυρός!!!

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη γερμανική RWE
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Για τη νέα Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης 

(ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης 
θερμικής ισχύος ≥65 MWth στην Κοζάνη, στις 
εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς, η ΔΕΗ έχει ήδη 
προκηρύξει διαγωνισμό για μελέτη, προμήθεια, 
εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με 
το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project).

Πρόκειται για τη μονάδα που θα δημιουργήσει 
η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμαν-
σης των πόλεων που μέχρι σήμερα καλύπτονταν 
από τις λιγνιτικές μονάδες.

Αξιοποίηση μηχανών  
με φυσικό αέριο

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, με πρόσφατο ενημερωτι-
κό υπόμνημα που υπέβαλε στη Βουλή, ανέφερε 
την κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ εντός του οικο-
πέδου του ΑΗΣ Καρδιάς κοντά στις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης και ότι η 
τεχνολογική επιλογή βασίζεται στην αξιοποίηση 
μηχανών με φυσικό αέριο οι οποίες θα μπορούν 
να καταναλώνουν μελλοντικά και υδρογόνο.

Τόνισε επίσης πως διερευνάται η μετατροπή ή 
χρήση των υποδομών και εξετάζεται η τεχνολο-
γία θερμικής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Τι αφορά το έργο
Το έργο αφορά τη δημιουργία σταθμού παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, εγκατεστη-
μένης ισχύος 105,34 MW και μέγιστης ισχύος 
παραγωγής 105,34 MW, στη θέση του ΑΗΣ Καρ-
διάς στην Κοζάνη και η ΡΑΕ την ενέκρινε στις 
30 Ιουλίου.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια κεφάλαια 
και από τις τράπεζες ενώ η άδεια έχει διάρκεια 
25 χρόνια (έως 30/7/2046).

Στα 80 εκατ. ευρώ  
ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή της μο-
νάδας ανέρχεται ως 80 εκατ. ευρώ (99,2 εκατ. 
ευρώ με τον ΦΠΑ) και η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και της αποσφράγι-
σης τους είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Τι θα περιλαμβάνει το έργο
Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση σταθμού 

μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αε-
ρίου, εγκατάσταση του συστήματος ΣΗΘΥΑ πα-
ραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥65 MW, 
έξοδο για σύνδεση στο δίκτυο 33kV, καθώς και 
σύμβαση συντήρησης των Μ.Ε.Κ. της μονάδας για 
40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη με δυνατότητα 
προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαί-
ου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη.

Ο διαγωνισμός αφορά κατασκευαστικές ερ-
γασίες για βιομηχανικές μονάδες, εργασίες για 
αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επι-
κοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, εργασίες 
για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου, εργα-
σίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θερ-
μοηλεκτρισμού, ηλεκτρικών καλωδιώσεων και 
εξαρτημάτων ηλεκτρικής καλωδίωσης και τέλος 
ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης.

ΔΕΗ: Από το λιγνίτη  
στο φυσικό αέριο

Η εν λόγω μονάδα έπαψε να λειτουργεί στις 
6 Μάϊου μετά από 47 χρόνια, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης, και όπως 
αποφασίστηκε πέρσι η κατασκευή μιας μονάδας 
ΣΗΘΥΑ από τη ΔΕΗ, θα αποτελέσει την βάση για 
την κάλυψη των αναγκών των τηλεθερμάνσεων 
των πόλεων.

ΔΕΗ: Ποια τα σχέδια του Προέδρου για τη νέα μονάδα φυσικού αερίου

Με τον παραπάνω τίτλο δίνεται έμφαση στο 
πως διαμορφώνεται το κόστος της ενέρ-
γειας. Υπάρχει τρόπος να έχουμε φθηνή 

ενέργεια και συγχρόνως καθαρή. Αυτή προέρχε-
ται από τον ΗΛΙΟ που έχουμε άπλετο όλο το χρόνο. 

Η συγκυρία ευνοεί την προώθηση πράσινων 
επενδύσεων, μέσω των νοικοκυριών. Αυτό εξαρ-
τάται από τη βούληση της κυβέρνησης και κατά 
πόσο είναι διατεθειμένη να δώσει προτεραιότητα 
στην παραγωγή φθηνής ενέργειας, κυρίως από 
τον ΗΛΙΟ, μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
Το ζητούμενο είναι να υπάρξει πλαίσιο εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκών σε στέγες και ταράτσες 
σπιτιών κι αυτό γιατί ενδείκνυται στη μεγαλύτερη 
επικράτεια της χώρας, όπως επίσης σε μεγάλο 
μέρος της περιφέρειας Αττικής. 

Προκειμένου να δοθεί μόνιμη απάντηση 
στην ενεργειακή κρίση, πρέπει η κυβέρνηση, 
το κράτος να χρηματοδοτήσει, να επιδοτήσει 
απευθείας είτε μέσω τραπέζης (άτοκα δάνεια) 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο αποτελεί ενερ-
γειακό παρελθόν, το αέριο θεωρείται μεταβατι-
κό στάδιο για ότι αφορά την απανθρακοποίηση, 
καλό θα ήταν με την εγκατάσταση του φωτο-
βολταϊκού συστήματος στέγης να συνδυαστεί 
και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, έτσι ώστε 
εκτός της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από τον ΗΛΙΟ να έχουμε και φθηνή παραγωγή 
θέρμανσης και ζεστών νερών πρωτίστως και 
ψύξης δευτερευόντως. 

Υπάρχει λοιπόν 
τρόπος. Διαφορετικά 
επανερχόμαστε στον 
αρχικό τίτλο «φθηνή 
ενέργεια – βρώμικη 
ενέργεια», θέλοντας 
να επισημάνουμε ότι κι αυτό επιτυγχάνεται στη 
χώρα μας με το λιγνίτη και σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες με την πυρηνική ενέργεια, με τις γνωστές 
όμως επιπτώσεις στον πλανήτη. 

Υπάρχει λοιπόν απάντηση, αρκεί η κυβέρνηση 
να το θέλει.

Με εκτίμηση 
Θανάσης Σχοινάς

Γ' Αντιπρόεδρος ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Φθηνή Ενέργεια – Βρώμικη Ενέργεια
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Μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφα-
λαίου, η ΔΕΗ ετοιμάζεται να παρουσιάσει 
το νέο επενδυτικό της πλάνο.

Η πράσινη μετάβαση στην οποία ποντάρει η 
επιχείρηση μέσω του ευρωπαϊκού Green Deal, 
απαιτεί κεφαλαιακή θωράκιση, ώστε να μπορέ-
σει να αναπτύξει, έως το 2026, ένα χαρτοφυλάκιο 
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συ-
νολικής δυναμικότητας περίπου 9,1 GW.

Ο τελικός στόχος είναι η ΔΕΗ να απεξαρτηθεί 
από τον λιγνίτη και να προχωρήσει με καθαρές 
τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, δηλαδή με 
αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υδρο-
ηλεκτρικά και μονάδες αποθήκευσης. Τα πλάνα 
της επιχείρησης, όπως αυτά παρουσιάστηκαν 
από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της 
ΔΕΗ κ. Γιώργο Στάσση, εκτιμάται ότι θα αλλάξουν 
το τοπίο στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας 
στην Ελλάδα.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα της επιτρέ-
ψει να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό 
της πρόγραμμα στα 8,4 δισ. ευρώ έως το 2026, 
εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ αφορούν επενδύ-
σεις σε έργα ΑΠΕ 4,8 GW, τα οποία θα προκύψουν 
από το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο της «ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες» (η θυγατρική της ΔΕΗ για την ανά-
πτυξη των ΑΠΕ) των 10 GW. Μάλιστα, εάν στα νέα 
4,8 GW ΑΠΕ προστεθούν και οι υδροηλεκτρικοί 
της σταθμοί, οι «πράσινες» μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ θα φτάσουν τα 9,1 
GW. Έτσι σε μια πενταετία το μερίδιο αγοράς της 
ΔΕΗ στις ΑΠΕ υπολογίζεται ότι θα φτάσει στο 39% 
(ή στο 22% δίχως τα υδροηλεκτρικά).

Το πλάνο ανάπτυξης ΑΠΕ της ΔΕΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν 

στους αναλυτές, το πλάνο ανάπτυξης ΑΠΕ της ΔΕΗ 
έχει ως εξής:

 � Σήμερα (2021) διαθέτει σε λειτουργία έργα 
206 MW (δηλαδή 2% της ελληνικής αγοράς 
ΑΠΕ) και 3,2 GW υδροηλεκτρικών (27% της 
αγοράς ΑΠΕ).

 � Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 ολο-
κληρώνεται η κατασκευή και αναμένεται η 
ηλέκτριση έργων 30 MW φωτοβολταϊκών 
στην Πτολεμαΐδα.

 � Στους επόμενους 18 μήνες θα κατασκευαστούν 
200 MW φωτοβολταϊκών στην Πτολεμαΐδα, 42 
MW αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών και 
50 MW φωτοβολταϊκών στην Μεγαλόπολη, 
φτάνοντας συνολικά στα 528 MW.

 � Σε 18 με 24 μήνες θα γίνει ο τελικός διαγω-
νισμός για 65 MW φωτοβολταϊκών στη Δυτική 
Μακεδονία φτάνοντας τα 593 MW.

 � Σε 24 με 30 μήνες (δηλαδή έως και το 2024) 
θα προετοιμαστούν οι διαγωνισμοί για έργα 
ισχύος 70 MW αιολικών σταθμών στη Βόρεια 
Ελλάδα, 500 MW φωτοβολταϊκών στην Πτο-
λεμαΐδα και άλλα 1.500 MW ΑΠΕ σε Πτολε-
μαΐδα, Αμύνταιο, Μεγαλόπολη αλλά και 700 
MW σε μονάδα αποθήκευσης. Έτσι, το 2024 
το πράσινο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ θα φτάσει 
τα 3.363 MW καθαρές ΑΠΕ (χωρίς τα υδροη-
λεκτρικά).

 � Το διάστημα (2024-2026) θα ωριμάσουν 
αδειοδοτικές διαδικασίες για 365 MW αιο-
λικών σταθμών, 994 MW φωτοβολταϊκών, 
8 MW μικρών υδροηλεκτρικών και 25 MW 
βιομάζας.

Επομένως, έως το 2026 το σύνολο των νέων 
ΑΠΕ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, θα 
φτάσει τα 4.755 MW και μαζί με τα υδροηλε-
κτρικά, την αποθήκευση ενέργειας και τα έργα 
που σχεδιάζει να εξαγοράσει στα Βαλκάνια, η 

«πράσινη» ισχύς της επιχείρησης θα αγγίξει τα 
9,1 GW, αντικαθιστώντας έτσι την απώλεια στην 
παραγωγή ενέργειας που έχει με το κλείσιμο των 
λιγνιτικών της σταθμών στο πλαίσιο της απολι-
γνιτοποίησης του ενεργειακού μείγματος της 
χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αναλυτές 
ο κ. Στάσσης, στα συν της επιχείρησης περιλαμ-
βάνονται η βαθιά τεχνογνωσία στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μεγάλες ιδι-
όκτητες εκτάσεις γης, η εγγυημένη σύνδεση με 
το δίκτυο για τα 3 GW (από τα υπό ανάπτυξη 4,8 
GW) καθώς και η δυνατότητα για σύναψη διμερών 
πράσινων συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας (PPAs) εντός του ομίλου της ΔΕΗ.

Επίσης, ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε 
στη συμφωνία με τη γερμανική RWE για την ανά-
πτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 2 GW και στα MOU που 

έχει υπογράψει η επιχείρηση με την κοινοπραξία 
Taaleri – Masdar για ανάπτυξη 0,3 GW ΑΠΕ και με 
την EDP για έργα άνω των 0,4 GW.

Μεγαλώνει ο ανταγωνισμός
Το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ αναμένεται να 

κινητοποιήσει ακόμη παραπάνω την αγορά ΑΠΕ 
στην Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός είναι ήδη μεγάλος 
και αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια, ει-
δικά όταν στο «παιχνίδι» μπουν και τα υπεράκτια 
αιολικά πάρκα. 

«Πράσινο φως»«Πράσινο φως»
για 9,1 GW ΑΠΕ από τη ΔΕΗγια 9,1 GW ΑΠΕ από τη ΔΕΗ
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Στην ψηφιοποίηση του έγχαρτου φυσικού αρχείου 
πελατών, καθώς και των φακέλων μισθωτών και 
συνταξιούχων της προχωρά η ΔΕΗ. Η ψηφιοποίηση 
που αφορά περίπου 85 εκατ. σελίδες του έγχαρτου 
φυσικού αρχείου της ΔΕΗ, έχει ως στόχο τη διευκό-
λυνση και αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης 
προσωπικού και πελατολογίου της εταιρείας.

Μάλιστα ήδη η διοίκηση της επιχείρησης έχει προ-
χωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την 
επιλογή του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης, η ΔΕΗ αναθέτει 
στον ανάδοχο τη συγκρότηση ξεχωριστού, ειδικού 
φακέλου για κάθε εργαζόμενο, όπου θα κρατούνται 
απόρρητα στοιχεία που αφορούν τυχόν συμμετοχή του 
σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ζητήματα υγείας, το 
ποινικό του μητρώο και άλλα θέματα. Κατά την εκτί-
μηση της ΔΕΗ, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχε-
ται σε 2.200.000 ευρώ. 

Τι αφορά το αντικείμενο της σύμβασης 
Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί με 

τον ανάδοχο του έργου αφορά την ψηφιοποίηση και 
τεκμηρίωση των φακέλων μισθωτών και συνταξιού-
χων της τελευταίας πενταετίας και την συλλογή, δια-
τήρηση, φύλαξη, αποθήκευση, ψηφιοποίηση, τεκμηρί-
ωση και αρχειοθέτηση, του έγχαρτου φυσικού αρχείου 
πελατών της εμπορίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει 
όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που προκύπτουν από 
την: 
• Μετατροπή του έγχαρτου αρχείου των υπηρεσια-

κών φακέλων (ατομικών και εμπιστευτικών) των 
εργαζομένων της ΔΕΗ που απασχολούνται με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου και των στελεχών, καθώς 
και των συνταξιούχων της τελευταίας 5ετίας αυτής 
σε ψηφιακή μορφή, με προσάρτηση στο υφιστάμε-
νο σύστημα αποθήκευσης της επιχείρησης “Πάπυ-
ρος” σε συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρία.

• Συλλογή, διατήρηση, φύλαξη, αποθήκευση, ψηφι-
οποίηση και τεκμηρίωση καθώς και αρχειοθέτηση 
με προσάρτηση στο υφιστάμενο σύστημα διαχεί-
ρισης πελατών SAP IS-U, του έγχαρτου φυσικού 
αρχείου πελατών της Εμπορίας της ΔΕΗ, το οποίο 
ευρίσκεται διάσπαρτα στα 111 καταστήματα εμπο-
ρίας ανά την Ελλάδα.
Για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΗ, απαιτού-

νται από τον ανάδοχο τα εξής: 
α) On demand του αρχείου συμβολαίων, αιτημάτων 

και δικαιολογητικών των πελατών της Εμπορίας, από 
το τέλος του 2007 έως τα μέσα του 2018 περίπου, 

β) On demand του αρχείου συμβολαίων που ολο-
κληρώνονται μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
(e-Contract) επικοινωνίας από Μάρτιο 2020 έως 
Ιανουάριο του 2021 

γ) του συνόλου του αρχείου συμβολαίων και δικαι-
ολογητικών Αγροτικών πελατών το οποίο αφορά τα 
έτη από το 2014 έως και το 2018. 

Τα προς ψηφιοποίηση αρχεία εργαζομένων και 
συνταξιούχων

Αναφορικά με τους εργαζομένους και τους συντα-
ξιούχους, το προς ψηφιοποίηση αρχείο περιλαμβάνει 
τους υπηρεσιακούς φακέλους των εν ενεργεία μι-
σθωτών και συνταξιούχων της Επιχείρησης. Το αρχείο 
των εν ενεργεία μισθωτών απαρτίζεται από περίπου 
7.500 φακέλους ατομικούς και ισάριθμους εμπιστευ-
τικούς, ενώ το αρχείο των συνταξιούχων από 3.500 
φακέλους που αφορούν πρώην εργαζόμενους που 
αποχώρησαν από την εταιρεία την τελευταία 5ετία.

Κάθε φάκελος περιέχει περίπου 350 σελίδες εγ-
γράφων, με τον συνολικό προς ψηφιοποίηση όγκο να 
υπολογίζεται περίπου σε 3,85 εκατ. σελίδες των εν 
ενεργεία μισθωτών και συνταξιούχων. 

Συγκεκριμένα, η ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική αρ-
χειοθέτηση και τεκμηρίωση αφορά 3 φακέλους ανά 
μισθωτό/συνταξιούχο: ατομικό, εμπιστευτικό και 
απόρρητο.

Ο ατομικός φάκελος διαρθρώνεται στις εξής κα-
τηγορίες: 
• Πρόσληψη (τυπικά προσόντα – τίτλοι σπουδών 

κατά την πρόσληψη, δικαιολογητικά πρόσληψης, 
συμβάσεις εργασίας, προϋπηρεσία εκτός ΔΕΗ κ.α) 

• Άδειες (Κανονικές Άδειες, Ειδικές Άδειες, Απου-
σίες) 

• Τυπικά προσόντα – επιμόρφωση (τίτλοι σπουδών – 
επαγγελματικές άδειες, σεμινάρια κ.α)

• Υπηρεσιακές Μεταβολές (ένταξη, μεταθέσεις- 
αποσπάσεις, μετατάξεις-αλλαγές ειδικότητας, 
επιδόματα, προαγωγές, λύση σύμβασης εργασίας) 

• Διάφορα (αγωγές, δάνεια, βοηθήματα, παρο-
χές-μειωμένο τιμολόγιο, βεβαιώσεις, εκτός έδρας 
μετακινήσεις κ.α).
Ο εμπιστευτικός φάκελος διαρθρώνεται στις εξής 

κατηγορίες: 
• Αξιολόγηση
• Πειθαρχικά 
• Διάφορα εμπιστευτικά 
Ο απόρρητος φάκελος διαρθρώνεται στις εξής κατη-
γορίες: 
• Θέματα υγείας (ιατρικές βεβαιώσεις για ειδική 

άδεια συμπαράστασης – κοινωνική έρευνα για 
λόγους υγείας – βεβαιώσεις ΚΕΠΑ κ.α.) 

• Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση (εγγραφή 
– διαγραφή μέλους σωματείου, συνδικαλιστικές 
άδειες) 

• Ποινικές καταδίκες, ποινικά αδικήματα, ποινικό 
μητρώο κατά την πρόσληψη 

• Διάφορα απόρρητα 
Τέτοιος απόρρητος φάκελος δεν υφίσταται μέχρι 

σήμερα και, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον 
ανάδοχο σε συνεργασία με τους αρμόδιους της ΔΔΑΠ 
με επιλογή συγκεκριμένων εγγράφων από τον ατομι-
κό και εμπιστευτικό φάκελο κάθε εργαζομένου. 

Τα αρχεία πελατών
Σε ό,τι αφορά το έγχαρτο φυσικό αρχείο πελα-

τών Εμπορίας, ο εκτιμώμενος όγκος των εγγράφων 
αθροιστικά είναι 82 εκατομμύρια φύλλα κατ’ εκτίμη-
ση, με το πλήθος των φακέλων να ανέρχονται στα 4,1 
εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά συμβόλαια και δικαιολο-
γητικά αγροτικών πελατών, το αρχείο αποτελείται από 
300 χιλιάδες φύλλα κατ’ εκτίμηση. 

Το φυσικό αρχείο διακρίνεται σε 3 κατηγορίες: 
α) Το αρχείο συμβολαίων, αιτημάτων και δικαιολο-

γητικών των πελατών της Εμπορίας, χρονολογείται εν 
γένει από το τέλος του 2007 έως τα μέσα του 2018 
περίπου. Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2015 
έγινε μετάπτωση όλων των πελατών της ΔΕΗ στο 
σύστημα SAP IS-U, ενώ από τα μέσα του 2018 έως 
σήμερα γίνεται η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων 
και ημερήσιων εργασιών στα Καταστήματα. 

β) Το αρχείο συμβολαίων που ολοκληρώνονται 
μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής (e-Contract) 
επικοινωνίας περιλαμβάνει ολοκληρωμένα συμβό-
λαια από Μάρτιο 2020 έως Ιανουάριο του 2021. 

γ) Το αρχείο συμβολαίων και δικαιολογητικών 
Αγροτικών πελατών το οποίο αφορά τα έτη από το 
2014 έως και το 2018. 

Οι φάκελοι περιέχουν έγγραφα των εξής κατηγο-
ριών: 
• Ταυτοποίηση συμβαλλομένου (ΔΤ, Διαβατήριο, ΑΦΜ 

κλπ) 
• Συμβάσεις Προμήθειας Η/Ε 
• Λοιπά (αιτήματα, επιστολές, υπεύθυνες δηλώσεις 

δικαιολογητικά χρήσης ακινήτου (e-μισθωτήριο, 
Ε9, μισθωτήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο ιδιοκτησί-
ας, δικαιολογητικά ειδικών τιμολογίων αγροτικού, 
προσωπικού κλπ) 

• Εμπιστευτικού προσωπικού χαρακτήρα έγγραφα.

Η ΔΕΗ Η ΔΕΗ ΑΠΟΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟΑΠΟΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
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Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης  
στη μάχη της ηλεκτρικής

Την Τετάρτη 13/10 πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο εργο-
στάσιο της ΔΕΗ Αγ. Γεωργίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης 
για τη «Μάχη της Ηλεκτρικής».

Στο χώρο παρευρέθηκαν, προς τιμήν των πεσόντων αγωνιστών, ο Δήμαρ-
χος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρ. Βρεττάκος, εκπρόσωποι παρατάξεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι κομμάτων, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, εκπρό-
σωποι των σωματείων της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ενώ την ΕΔΟΠ-ΔΕΗ εκπροσώπησε ο 
Πρόεδρός της Γιώργος Μπίτζας.

Με στόχο να καταστρέψουν βασικές υποδομές, οι ναζί υποχωρούσαν το 
1944 από την Αθήνα και τον Πειραιά. Ήδη είχαν τοποθετήσει εκρηκτικούς 
μηχανισμούς στον Πειραιά, αλλά με παρέμβαση του ΕΛΑΣ τη νύχτα 11 προς 
12 Οκτωβρίου, απενεργοποιήθηκαν.

Η πρώτη μάχη αποτροπής της καταστροφής εργοστασίων, δόθηκε στο 
εργοστάσιο της ΚΟΠΗ, όπου ο ΕΛΑΣ απέτρεψε την καταστροφή του από τους 
Γερμανούς.

Στη μάχη της ΚΟΠΗ σκοτώθηκαν οι Παναγιώτης Κοσμίδης, Παναγιώτης 
Μαυρομάτης και Ακρίτας Τοροσιάδης, που βαριά τραυματισμένος απεβίωσε 
το Δεκέμβριο.

Όταν ξημέρωνε η 13η Οκτωβρίου 1944, οι Γερμανοί έπεσαν στην παγίδα 
του ΕΛΑΣ που τους άφησε να προσεγγίσουν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, ενώ 
οι τρεις λόχοι του ΕΛΑΣ (περίπου 90 μαχητές) είχαν πιάσει τους λόφους, 
είχαν δηλαδή «από κάτω» τους Γερμανούς, «στη γούβα» όπως έλεγαν στις 
διηγήσεις τους οι συμμετέχοντες.

Αν και αρχικά οι Γερμανοί είχαν διαμηνύσει ότι θα έφευγαν χωρίς να κά-
νουν καταστροφές, μάλλον για να κοιμίσουν τις αντιστασιακές οργανώσεις, 
μήπως και υποχωρήσουν ανενόχλητοι. Η “Μάχη της Ηλεκτρικής” ήταν σκλη-
ρή, οι μαχητές εργαζόμενοι του σταθμού υπερασπίστηκαν το εργοστάσιο και 
δεν επέτρεψαν στους Γερμανούς να το καταστρέψουν.

Μεγάλη συναυλία πραγματοποίησε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στον ΑΗΣ Αγί-
ου Γεωργίου στις 6 μ.μ. ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας σε συνεργασία 
με τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για να τιμήσει την επέτειο της «Μάχης της Ηλεκτρικής».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ: «Η “Μάχη της Ηλε-
κτρικής” συμβολίζει τη μεγαλειώδη αντίσταση του λαού μας απέναντι στους 
Γερμανούς κατακτητές».
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Έργο προϋπολογισμού 57 εκατ. ευρώ, 
η ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου 
μέσω της Εύβοιας, αναμένεται να τεθεί 

σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2022, όπως ανα-
φέρθηκε σε ενημερωτική εκδήλωση για την 
πρόοδο του έργου που διοργάνωσε ο Δήμος 
Σκιάθου. 

Στην εν λόγω εκδήλωση, συζητήθηκαν 
επίσης, οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του 
χρονοδιαγράμματος και ο σημαντικός ρόλος της 
καλής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέ-
ων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Μανουσάκης: Έρχεται η ώρα  
της Σκιάθου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης που συμμετεί-
χε στη συζήτηση, δήλωσε: «Έρχεται η ώρα 
της Σκιάθου να ενταχθεί στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα τον Ιούνιο του 2022. Η διασύνδεση 
Σκιάθου-Εύβοιας συμβασιοποιήθηκε τον Δε-

κέμβριο του 2019 και φαίνεται πως ο στόχος 
για ηλέκτριση της διασύνδεσης εντός 2,5 ετών 
- ώστε να προλάβουμε την τουριστική περίοδο 
του 2022 - είναι εφικτός. Θέλω να ευχαριστή-
σω θερμά τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς 
φορείς για την αγαστή συνεργασία και υποστή-
ριξη καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
μας».

Αγοραστός: Επαρκή και  
απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγο-
ραστός σημείωσε πως «μετά από ταλαιπωρία 
πολλών ετών εξαιτίας των αυξημένων ανα-
γκών για ηλεκτρική ενέργεια τους θερινούς 
μήνες αλλά των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
τη χειμερινή περίοδο, οι κάτοικοι και επισκέ-
πτες των νησιών των Σποράδων θα απολαμβά-
νουν επαρκή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση» 
και προσέθεσε: «Η νέα υποθαλάσσια σύνδεση 
της Σκιάθου με το Μαντούδι Εύβοιας είναι ένα 
μεγάλο έργο που επηρεάζει θετικά τη ζωή και 

την εργασία των κατοίκων των νησιών. Συγχα-
ρητήρια στον ΑΔΜΗΕ και σε όσους έδωσαν το 
πράσινο φως για την υλοποίηση της διασύνδε-
σης».

Τζούμας: Νέες συνθήκες  
ενεργειακής αυτονομίας

Τέλος, ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζού-
μας επισήμανε ότι «το έργο της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης Σκιάθου που ολοκληρώνεται τους 
επόμενους μήνες, πρόκειται να δημιουργήσει 
συνθήκες ενεργειακής αυτονομίας και επάρ-
κειας στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο 
χειμώνα-καλοκαίρι, αναβαθμίζοντας την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων» ενώ ευχαρίστησε 
τον ΑΔΜΗΕ «και για την χορηγική υποστήριξη 
της μελέτης αναστήλωσης του ιστορικού κτιρί-
ου "Μπούρτζι", ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, η οποία 
εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και θα 
υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 
πόρους του ΕΣΠΑ.

Τον Ιούνιο η ηλεκτρική διασύνδεση της Σκιάθου

Είσοδος ιδιωτών στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης
Είσοδος επενδυτών αναμένεται στην «Αριάδνη Interconnection Α.Ε.Ε.Σ», 

100% θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, που υλοποιεί το έργο διασύνδεσης της 
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα.

Ήδη έχει φανεί η πρόθεση να διατεθεί μειοψηφικό ποσοστό, το οποίο θα 
προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης μετοχών, 
που συνδιαμορφώνεται σε αυτή τη φάση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τη ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ. Στόχος είναι η πρόσκληση του διε-
θνούς διαγωνισμού να βγει στον αέρα ως τα τέλη του έτους ή, το αργότερο, 
στις αρχές του 2022.

Μετά την άδεια της Κομισιόν για την πώληση μεριδίου της «Αριάδνη», ο 
ΑΔΜΗΕ απέστειλε στη ΡΑΕ το σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέ-
ροντος καθώς και τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και «Αριάδνη». 

Σε αυτή τη φάση συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ρυθμιστή και 
ΑΔΜΗΕ για τις απαιτούμενες διευκρινίσεις και επικαιροποιήσεις των κει-
μένων. Αμέσως μετά αναμένεται να «κλειδώσει» και το ποσοστό που θα 
εκχωρηθεί σε επενδυτές, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ.

Στόχος είναι να διατεθεί μειοψηφικό ποσοστό, ώστε ο νέος μέτοχος να 
έχει παθητικό χαρακτήρα, με τον ΑΔΜΗΕ να διατηρεί τον έλεγχο της κατα-
σκευής της β’ φάσης διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα, 
μέσω του μεγάλου καλωδίου, που θα τη συνδέσει με την Αττική.

Ήδη, η Κρήτη έχει συνδεθεί εδώ και τρεις μήνες μέσω του μικρού καλω-

δίου, που φθάνει ως την Πελοπόννησο και αντιμετωπίζεται πλέον ως Μικρό 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Την ευθύνη για τη λειτουργία του Συστήματος της 
Κρήτης έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ, προς τον οποίο μεταφέρονται τα πάγια του 
συστήματος Υψηλής Τάσης του νησιού, που έλεγχε ο ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυ-
νος για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (νησιά). Όπως έχει ανακοινώσει ο 
ΑΔΜΗΕ, η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ, θα 
έχει ολοκληρωθεί στο α’ εξάμηνο του 2023.

Πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την πώληση ποσοστού της «Αριάδνη» θα προηγηθεί roadshow από τον 
ΑΔΜΗΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και επαφές με δυνητικούς 
επενδυτές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν θα υπάρξει προτιμησιακό εν-
διαφέρον για κανέναν, θα είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός, στον οποίο θα 
μπορεί να συμμετάσχει όποιος ενδιαφέρεται.

Ο ΑΔΜΗΕ επιδιώκει την πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
«Αριάδνη», σε μια προσπάθεια να εισρεύσουν και ιδιωτικά κεφάλαια για την 
ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης. 

Η «Αριάδνη Interconnection» έχει συσταθεί με μετοχικό κεφάλαιο 200 
εκατ. ευρώ. Για τη χρηματοδότηση του έργου έχει συναφθεί δανεισμός ύψους 
400 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕΠ και τη Eurobank και για την κάλυψη επιπλέον 
400 εκατ. ευρώ έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες μέσω ΕΣΠΑ.
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«Θωρακισμένοι» έναντι των ανατιμήσεων θεωρούνται οι καταναλωτές 
που έχουν επιλέξει σταθερά τιμολόγια, χωρίς ρήτρες αναπροσαρμογής. Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται περισσότεροι από 400.000 πελάτες της ΔΕΗ.

Ωστόσο η κυβέρνηση λαμβάνει τρία μέτρα για την αντιμετώπιση των ανα-
τιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια, που οφείλονται κυρίως στην αύξηση των 
τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα.

Όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι παράγοντες της αγοράς το πρώτο μέτρο 
είναι η επιδότηση των καταναλωτών με ποσό ύψους 30 ευρώ ανά μεγαβα-
τώρα, ή κατά αντιστοιχία 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, για κατανάλωση 
έως 300 κιλοβατώρες το μήνα. 

Το μέτρο αφορά το σύνολο των καταναλωτών ενέργειας στη χαμηλή τάση, 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του προμηθευτή με τον οποίο 
είναι συμβεβλημένοι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το όριο των 300 kwh κα-
λύπτει το 72% των καταναλωτών ρεύματος και την συντριπτική πλειονότητα 
των νοικοκυριών.

Το δεύτερο μέτρο σχετίζεται με την έκπτωση 30% στα τιμολόγια του ηλε-
κτρικού που εφαρμόζει η ΔΕΗ για τους πελάτες της από τις 5 Αυγούστου και 
εφεξής.

Το τρίτο μέτρο αφορά τις καταναλώσεις από 300 έως 600 κιλοβατώρες, 
για τις οποίες η ΔΕΗ εξετάζει τα δεδομένα προκειμένου να καλυφθούν και 
εκείνες από τις ενδεχόμενες αυξήσεις στο ρεύμα. Ένα από τα σενάρια που 
εξετάζονται είναι η αύξηση του ποσοστού της έκπτωσης στο 33-34% για το 
συγκεκριμένο κλιμάκιο κατανάλωσης.

 Όμως, η ενεργοποίηση της πρόσθετης έκπτωσης θα εξαρτηθεί και από 
την πορεία των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς αν 
υπάρξει σταθεροποίηση ή αποκλιμάκωση, η πίεση θα είναι μικρότερη.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τα μέτρα ισχύουν για τους λογαριασμούς 
του τελευταίου τριμήνου του έτους, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν 
ενδείξεις για αποκλιμάκωση από τις αρχές του 2022. Αν η πίεση στις τιμές 
διατηρηθεί τότε τα μέτρα θα παραταθούν.

Λογαριασμοί ρεύματος: Τα μέτρα της κυβέρνησης  
για συγκράτηση των τιμών

Πίσω στη ΔΕΗ πληθώρα επιχειρήσεων

Οι υψηλές τιμές του ρεύματος στέλνουν τις 
επιχειρήσεις μέσης τάσης πίσω στη ΔΕΗ. 
Πρόκειται για την κατηγορία καταναλω-

τών την οποία στοχευμένα κυνήγησαν οι ιδιώτες 
προμηθευτές με το άνοιγμα της αγοράς, λόγω 
των υψηλών περιθωρίων κέρδους. 

Ωστόσο το ράλι των υψηλών τιμών κάλυψε τα 
δελεαστικά πακέτα των προσφορών, γεγονός 
που πιστοποιείται από τα αποτελέσματα πρώτου 
εξαμήνου που δημοσιοποίησε η ΔΕΗ. Για πρώτη 
φορά το μερίδιο πελατών μέσης τάσης της ΔΕΗ 
ακολουθεί ανάστροφη πορεία, εμφανίζοντας 
μάλιστα αύξηση σχεδόν 5 ποσοστιαίων μονάδων 
σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Τα στοιχεία
Το πρώτο εξάμηνο του 2021 το μέσο μερίδιο 

της ΔΕΗ στη μέση τάση αυξήθηκε στο 35,3% από 
30,5% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020, ενώ το 
μερίδιό της μειώθηκε την ίδια χρονιά κατά σχε-
δόν 17 ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, το 
μερίδιο της ΔΕΗ στη μέση τάση υποχώρησε στο 
τέλος του 2020 στο 35,7% από 52,6% το 2019.

Για την εξέλιξη αυτή οφείλονται οι υψηλές 
τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς ρεύματος, 
που αυτόματα πέρασαν στις επιχειρήσεις μέσω 
των κυμαινόμενων τιμολογίων. Όσο χαμηλότε-

ρη τιμή είχε πετύχει κάποια επιχείρηση πέρυσι 
που ο ανταγωνισμός λόγω χαμηλών τιμών ήταν 
έντονος τόσο μεγαλύτερη ήταν η διαφορά κό-
στους που είδε στον λογαριασμό της, και αυτές 
ήταν και οι πρώτες, σύμφωνα με τα όσα μετα-
φέρονται από την αγορά, που άρχισαν να σπάνε 
συμβόλαια και να αναζητούν άλλον πάροχο.

Για παράδειγμα, οι μέσες τιμές στα συμβόλαια 
πελατών μέσης τάσης ήταν πέρυσι στα 60-70 
ευρώ η μεγαβατώρα και σήμερα έφτασαν τα 100 
ευρώ η μεγαβατώρα, με την τάση μετακίνησης 
να συνεχίζεται και το τρίτο τρίμηνο του έτους. 

Σε ό,τι αφορά τα μερίδια στη λιανική, η ΔΕΗ 
επισημαίνει την υποχρέωσή της για μείωση 
κάτω από το 50% και εκτιμώντας ότι μεγάλα 
τμήματα της προμήθειας δεν είναι ελκυστικά για 
τους ανταγωνιστές της λόγω χαμηλών περιθω-

ρίων ή άλλων ιδιαιτεροτήτων ως προς τον τρόπο 
εξόφλησης των πελατών της.

Ωστόσο η ΔΕΗ εκφράζει την ανησυχία πως 
οι ανταγωνιστές της θα επιχειρήσουν να απο-
σπάσουν τους καλύτερους πελάτες και η ίδια θα 
υποχρεωθεί να συνεχίσει την προμήθεια προς 
τους λιγότερο αποδοτικούς με πιο επισφαλή 
πιστωτικά χαρακτηριστικά.

Το μερίδιο στην προμήθεια
Όσον αφορά το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ 

στην προμήθεια (διασυνδεδεμένο σύστημα), το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 έφτασε στο 63,8% από 
66,1% τον Ιούνιο του 2020. Στη χαμηλή τάση το 
μερίδιο υποχώρησε στο 67,7% από 70,6% τον 
Ιούνιο του 2020 και στην υψηλή τάση στο 91,5% 
από 94,5%. Τον Ιούλιο το μερίδιο της ΔΕΗ αυ-
ξήθηκε 65,25% και τον Αύγουστο στο 64,37%, 
εξέλιξη που όμως αποδίδεται κυρίως στην αύ-
ξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στους 
πελάτες χαμηλής τάσης λόγω καύσωνα και όχι 
σε μετακίνηση πελατών.

Εάν οι εταιρίες θέλουν να διατηρήσουν το 
χαρτοφυλάκιο τους θα πρέπει να αναπροσαρμό-
σουν τις τιμές στα τιμολόγιά τους, περιορίζοντας 
έτσι κατά συνέπεια το κέρδος τους. 
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Μετά και την κατάθεση των σχετικών τροπο-
λογιών στη Βουλή, από την αρχή του Οκτωβρίου 
ξεκίνησε η εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών 
ελαφρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Έκπτωση στους λογαριασμούς
Η ρύθμιση της τροπολογίας που κατατέθηκε 

στη Βουλή και αφορά τις φορολογικές και άλλες 
οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού από 
τη ΔΕΘ, προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Λογαρια-
σμού με την ονομασία Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης και τη χορήγηση επιδότησης ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές.

Με τη διάταξη αυτή, από 1η Οκτωβρίου οι 
εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα 

μπορούν να περνούν στους λογαριασμούς των 
πελατών την έκπτωση των 9 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8, τον Ειδικό Λογαρια-
σμό θα διαχειρίζεται ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και θα τον χρη-
ματοδοτούν έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιω-
μάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά και 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται και η επιδότη-
ση της κατανάλωσης φυσικού αερίου με τον ίδιο 
τρόπο, όπως αυτός για την κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην αγορά η πολύ 
μικρή συμμετοχή στο μεγάλο ΣΔΙΤ προϋπολογι-
σμού 700 εκατ. ευρώ "Ultra-Fast Broadband”, 

την ώρα που έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για 
το "Ultra-Fast Broadband II”, το οποίο θεωρείται 
απαραίτητο για την διάχυση της ευρυζωνικότητας 
σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Είναι γνωστό πως τα έργα Σύμπραξης Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αξιοποιούνται για την 
ανάπτυξη δικτύων σε περιοχές που δεν παρουσι-
άζουν εμπορικό ενδιαφέρον και έτσι μένουν εκτός 
του σχεδιασμού των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το UFBB που είναι 
ένα έργο προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ, η δη-
μόσια χρηματοδότηση ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ.

Όποια και αν είναι σε αυτή τη φάση τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία, η ανάπτυξη δικτύων οπτικής 
ίνας εμφανίζει πολλές δυσκολές. Ενδεικτικό αυτού 
είναι τα αποτελέσματα του διαγωνισμού όπου τελι-
κά προσφορές υπέβαλλαν μόνο δύο, ο ΟΤΕ και το 
σχήμα που δημιούργησαν η θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, 
Grid Telecom με τη Τέρνα Ενεργειακή.

Παρόλα αυτά, εκτός του διαγωνισμού έμειναν οι: 
Wind, Vodafone, Avax, Mυτιληναίος-ΜΕΤΚΑ, Ιντρα-
κατ και ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ όπως έγινε γνωστό υπέβαλλε προσφορά 
η οποία όμως σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης κατατέθηκε εκπρόθεσμα. 

Παρά τα εμπόδια το ΣΔΙΤ θα προχωρήσει καθώς 
ΟΤΕ και Grid-Tέρνα Ενεργειακή πρόκειται να μοι-
ραστούν τα επτά τμήματα του UFBB που αναμένεται 

να δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 συνδέ-
σεις ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps.

Την ίδια στιγμή διεργασίες διεξάγονται και το 
"Ultra-Fast Broadband 2”, το οποίο θα αντλήσει 
πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο να καλύψει όσες 
περιοχές μένουν εκτός του τρέχοντος έργου. Στε-
λέχη της αγοράς εκτιμούν πως τα δύο ΣΔΙΤ μαζί με 
την ανάπτυξη των δικτύων των τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων θα οδηγήσουν σε σχεδόν πλήρη κάλυψη 
της χώρας με οπτική ίνα.

Το υπουργείο αναζητά αιτίες
Ενόψει της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας στο 

υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναζητούνται 
οι αιτίες της "απροθυμίας” που παρατηρείται από 
τους περισσότερους παίχτες της αγοράς για την 
ανάπτυξη των νέων δικτύων. 

Ένας παράγοντας είναι ότι οι αποδόσεις των 
συγκεκριμένων έργων, ακόμη και με τη δημόσια 
χρηματοδότηση, δεν είναι αρκετά ελκυστικές, κα-
θώς η ζήτηση για συνδέσεις υπερύψηλών ταχυ-

τήτων ειδικά σε περιοχές εκτός του αστικού ιστού 
παραμένει υποτονική. Βέβαια, αυτό αναμένεται να 
αλλάξει τα επόμενα χρόνια, όσο μεγαλώνουν και οι 
απαιτήσεις, ενώ η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι 
όσο αυξάνονται τα δίκτυα νέας γενιάς, τόσο αυξάνε-
ται και η ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών.

Ένα ακόμη είναι οι διάφορες δυσκολίες στην 
ανάπτυξη των δικτύων, οι οποίες τις περισσότε-
ρες φορές έχουν να κάνουν με τα έργα πολιτικού 
μηχανικού, τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τις 
εγκρίσεις από διάφορους φορείς. Όλα αυτά, εξη-
γούν, μπορούν να καθυστερήσουν τα έργα και να 
εκτοξεύσουν το κόστος, χωρίς μάλιστα να μπορεί να 
υπολογιστεί με ακρίβεια η τελική επιβάρυνση.

Ο ανταγωνισμός  
από τις νέες τεχνολογίες

Τέλος, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι αναδυό-
μενες τεχνολογίες που μπορεί να λειτουργήσουν 
ανταγωνιστικά με τα δίκτυα οπτικών ινών, όπως 
τα δίκτυα κινητής 5G καθώς και η πρόσβαση στο 
internet μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς όπως 
αυτοί που αξιοποιεί η Starlink του Elon Musk.

Παρά τις δυσκολίες θετικό στοιχείο είναι η πρό-
θεση μη τηλεπικοινωνιακών ομίλων να δραστηρι-
οποιηθούν στην αγορά χονδρικής, αναπτύσσοντας 
υποδομές τις οποίες μετά θα νοικιάζουν στους 
παρόχους, όπως ο ΑΔΜΗΕ και η ΔΕΗ οι οποίοι αξιο-
ποιώντας τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, τα οποία 
φτάνουν σε κάθε γωνιά της χώρας, μπορούν να 
μεταφέρουν παντού την οπτική ίνα.

Με εκπτώσεις και επιδοτήσεις μπήκε ο Οκτώβριος

Τηλεπικοινωνίες – Δύσκολη εξακολουθεί να παραμένει η ανάπτυξη  
των νέων δικτύων
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Το έκτακτο σχέδιο για την επάρκεια Το έκτακτο σχέδιο για την επάρκεια 
ηλεκτρικού ρεύματοςηλεκτρικού ρεύματος

ΟΔιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θέτει σε 
ετοιμότητα όλες τις θερμικές μονάδες, φυσικού αερίου και λιγνίτη, για 
να αντιμετωπίσει τις συνθήκες υψηλής ζήτησης κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου στο δύσκολο περιβάλλον που διαμορφώνει πανευρω-
παϊκά η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Οι θερμικές μονάδες θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να 
καλύψουν περιόδους υψηλής ζήτησης που μπορεί να προκαλέσει πιθανή 
έντονη κακοκαιρία.

Για το λόγο αυτό ο ΑΔΜΗΕ απηύθυνε συστάσεις στους ηλεκτροπαραγω-
γούς των μονάδων φυσικού αερίου να διασφαλίσουν εγκαίρως συμβόλαια 
προμήθειας καυσίμου για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις λιγνιτικές μονά-
δες να διασφαλίσουν ικανά αποθέματα λιγνίτη στις αυλές τους.

Παράλληλα, οι μονάδες φυσικού αερίου που μπορούν να δουλέψουν και 
με εναλλακτικό καύσιμο (οι μονάδες της ΔΕΗ, της Elpedison και οι μικρές 
της Ηρων) καλούνται να γεμίσουν τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο, ώστε 
εάν υπάρξει έλλειμμα φυσικού αερίου να διασφαλιστεί συνολική ισχύς 
1.790 MW.

Όλοι στις επάλξεις
Εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και άλλα μηχανήματα της ΔΕΗ, που είχαν παρο-

πλιστεί εδώ και μήνες στο πλαίσιο του προγράμματος απολιγνιτοποίησης, 
επισκευάστηκαν και δουλεύουν για την επαναλειτουργία των τριών ορυχεί-
ων Νοτίου Πεδίου του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαΐδας.

Φθηνότερος ο λιγνίτης
Οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου έχουν καταστήσει την παραγωγή από 

λιγνίτη φθηνότερη, ενώ το τελευταίο διάστημα, οι λιγνιτικές μονάδες της 
ΔΕΗ βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, με εξαίρεση τη μονάδα 5 του Αγ. Δη-
μητρίου που τελεί σε καθεστώς συντήρησης.

Σε ετοιμότητα Μεγαλόπολη 3
Σε ετοιμότητα για επαναλειτουργία βρίσκεται και η Μεγαλόπολη 3 για να 

συμβάλει στην ευστάθεια του συστήματος ως τελευταία «ρεζέρβα», όπως 
έγινε και την περίοδο του καύσωνα, ενώ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει 
από τώρα και την επαναλειτουργία των μονάδων 3 και 4 της Καρδιάς που 
έκλεισαν προ εξαμήνου.

Η έκθεση του ΑΔΜΗΕ με στοιχεία 5ετίας
Ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος κλήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

να καταθέσει επικαιροποιημένη μελέτη επάρκειας του συστήματος για το 
κρίσιμο τρίμηνο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, αξιολόγησε την 
κατάσταση του συστήματος στη βάση των ιστορικών στοιχείων της τελευταί-
ας πενταετίας.

Η έκθεση αναφέρει ότι σε κανονικές συνθήκες δεν υπάρχει κίνδυνος 
επάρκειας, ωστόσο σε περίπτωση υψηλής ζήτησης λόγω κακοκαιρίας, 
ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, το σύστημα είναι οριακό. Τα 
υδάτινα αποθέματα στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών μονάδων της 
ΔΕΗ βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας, λόγω της εκτεταμένης 
χρήσης τους τόσο την περίοδο της «Μήδειας» πέρυσι τον Φεβρουάριο όσο 
και την περίοδο του καύσωνα τον Αύγουστο.

Ο «Μπάλλος», όπως τονίζουν από τον ΑΔΜΗΕ, έβαλε μια ποσότητα νε-
ρού στους ταμιευτήρες, αλλά όχι τέτοια που να αλλάζει την εικόνα. Όμως 
το σύστημα δεν μπορεί να στηριχτεί ούτε στις εισαγωγές, καθώς από τον 
Αύγουστο και μετά λόγω των υψηλών τιμών στις γειτονικές αγορές πραγμα-
τοποιεί περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, και το ίδιο εκτιμάται ότι θα 
συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας η συνεισφορά των ΑΠΕ θα είναι περι-
ορισμένη, με αποτέλεσμα η κάλυψη των περιόδων υψηλής ζήτησης να είναι 
οριακή και πιθανόν να χρειαστούν μέτρα περικοπών ηλεκτροδότησης.

Περίοδος αιχμής 9.500 M.W
Ο ΑΔΜΗΕ στη μελέτη που κατέθεσε στη ΡΑΕ υπολογίζει την περίοδο αιχ-

μής για το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 στα 9.500 MW. 
Αν και η αιχμή είναι κατά περίπου 2.000 MW χαμηλότερη από την αιχμή 
του καλοκαιριού, το πρόβλημα με την επάρκεια έγκειται στο γεγονός ότι 
τον χειμώνα, σε αντίθεση με το καλοκαίρι, η αιχμή παρατηρείται το βράδυ 
και όχι τις μεσημεριανές ώρες που δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, ενώ έχει 
επίσης παρατηρηθεί ότι σε συνθήκες παγετού περιορίζεται σημαντικά και η 
απόδοση των αιολικών.

Θεωρείται επίσης απαραίτητο από τον διαχειριστή ότι θα πρέπει να παρα-
μείνει στο σύστημα ως εφεδρεία τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι –που ανα-
μένεται να μπει στο σύστημα η νέα μονάδα φυσικού αερίου της Mytilineos– 
και να μη διαγραφεί από το μητρώο, όπως έχει ζητήσει η ΔΕΗ, η μονάδα 
Μεγαλόπολη 3. Βάσει της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η εν 
λόγω μονάδα μπορεί να δουλεύει μέχρι και 120 ώρες τον χρόνο, διάστημα 
δηλαδή περίπου μίας εβδομάδας, που μπορεί σε περίοδο υψηλής ζήτησης να 
αποδειχθεί σωτήρια, όπως έγινε την περίοδο του καύσωνα.

Οι ανησυχίες
Αυτό που προβληματίζει τον ΑΔΜΗΕ είναι η γενικότερη κατάσταση που 

διαμορφώνεται στην Ευρώπη σε σχέση με την επάρκεια αερίου. Φαινόμενα 
καταστρατήγησης του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας που 
είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν, με την κρίση της Ουκρανίας, εκτιμάται ότι 
μπορεί να επανεμφανισθούν και μάλιστα σε μεγαλύτερη ένταση, καθώς η 
κάθε χώρα θα προσπαθεί να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Ο διαχειριστής 
μάλιστα εξετάζει το πλαίσιο για την επιβολή πλαφόν στις εξαγωγές ρεύμα-

συνέχεια στη σελίδα 16
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Η σύμβαση αγοράς μετόχων (SPA) για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ 
στη θυγατρική του Macquarie Infrastracture and Real Assets Group, 
που κόστισε 1,3 δις ευρώ, βάζει τώρα φρένο στη ΔΕΗ για την ανάπτυξη 

οπτικών ινών στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης. 
Η επιχείρηση δεσμεύεται να σταματήσει προς το παρόν το business plan 

για την είσοδό της στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, επένδυση ύψους 680 
εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, για τη χρηματοδότηση του οποίου βρισκό-
ταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τις Τράπεζες Πειραιώς και Alpha, μετά 
την υπογραφή της SPA και αφού προηγηθεί συμφωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ που θα 
διέπει τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο. 

Τι αναφέρεται στο κεφάλαιο «Πρόσθετοι Όροι»
«Ο πωλητής αναλαμβάνει να μη λειτουργεί το δίκτυό του οπτικών ινών 

κατά τρόπο που να βλάπτει σημαντικά την επιχείρηση του ΔΕΔΔΗΕ και –μετά 
την υπογραφή του SPA– να διαπραγματευτεί μια συμφωνία μεταξύ του πω-
λητή και του ΔΕΔΔΗΕ που θα διέπει τους όρους υπό τους οποίους ο πωλητής 
θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υποδομές διανομής για τους σκοπούς ανά-
πτυξης του δικτύου του οπτικών ινών», αναφέρει χαρακτηριστικά το SPA στο 
ειδικό κεφάλαιο «Πρόσθετοι όροι».

Δεν περιλαμβάνεται σχέδιο για υφιστάμενο δίκτυο 
Το σχέδιο διάσπασης του κλάδου διανομής τον οποίο η ΔΕΗ θα εισφέρει 

στον ΔΕΔΔΗΕ μετά την υπογραφή του SPA και το οποίο έχει εγκριθεί τόσο 
από το Δ.Σ. της ΔΕΗ όσο και της θυγατρικής, δεν περιλαμβάνει το υφιστάμενο 
δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό δικαιώματα ενεργητικού, όπως 
επίσης και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δι-
κτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του δικτύου. 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία παρέμειναν στη ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατη-
γικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
και μάλιστα δεν ελήφθησαν υπόψη στην αποτίμηση του κλάδου διανομής που 

πραγματοποίησε η Grant Thornton ενόψει της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός
Έτσι λοιπόν φαίνεται πως ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός για να επανε-

ξεταστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα προκύψει 
μετά την πώληση με τη συμμετοχή σε ποσοστό 49% του νέου επενδυτή. 

Από την ενημέρωση γνωστοποιήθηκε ότι η συνολική επένδυση για την 
ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών θα φτάσει τα 680 εκατ. ευρώ 
έως το 2026 με εκκίνηση το 2022. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού μάλι-
στα η ΔΕΗ υπέγραψε στις αρχές Ιουνίου κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Forthnet 
για την τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης, ενώ 
είχε ξεκινήσει συζητήσεις για αντίστοιχες συνεργασίες και με άλλους τη-
λεπικοινωνιακούς παρόχους. Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του business plan 
της ΔΕΗ για την είσοδό της στις τηλεπικοινωνίες προβλέπει αξιοποίηση του 
δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και για υπηρε-
σίες κινητής τηλεφωνίας 5G.

Η ΔΕΗ πατά «φρένο» στην ανάπτυξη δικτύου 
οπτικών ινών

τος σε περίπτωση που το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας βρεθεί υπό απειλή 
κατάρρευσης.

Σε ετοιμότητα και ο ΔΕΣΦΑ
Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο Διαχειριστής Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για 

την επάρκεια φυσικού αερίου, δεδομένου ότι η ζήτηση του καυσίμου για 
ηλεκτροπαραγωγή έχει αυξηθεί κατά 43% σε σχέση με την περυσινή χει-
μερινή περίοδο.

Ο προγραμματισμός, ωστόσο, φορτίων LNG για το νέο έτος είναι στον 
αέρα. Οι χονδρέμποροι – ηλεκτροπαραγωγοί της χώρας και η ΔΕΠΑ αγο-
ράζουν φορτία LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) σε τιμές τουλάχιστον δύο 
ευρώ πάνω από την υψηλή τιμή που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό hub 
της Ολλανδίας και εμφανίζονται διστακτικοί για νέες προμήθειες, καθώς 

καλούνται για ένα φορτίο που πέρυσι κόστιζε 20 εκατ. να πληρώσουν φέτος 
150 εκατ. ευρώ.

Αναμένοντας και ελπίζοντας σε μια αποκλιμάκωση της τιμής του φυσι-
κού αερίου, η οποία όμως δεν έρχεται, η ΡΑΕ έπειτα από σχετικά αιτήματα 
ενδιαφερόμενων εταιρειών ενέκρινε παράταση μίας εβδομάδας των δημο-
πρασιών του ΔΕΣΦΑ για την κατανομή της χωρητικότητας του σταθμού LNG 
της Ρεβυθούσας για το έτος 2022, μεταφέροντάς τες για το διάστημα 22 
Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου.

To πρόβλημα θα δημιουργηθεί εάν υπάρξει κάποια διατάραξη της ροής 
αερίου μέσω των αγωγών, από τα τρία σημεία εισόδου, Κήποι και Σιδηρό-
καστρο για το ρωσικό αέριο και Νέα Μεσημβρία για το αζερικό μέσω του 
αγωγού Tap.

συνέχεια από τη σελίδα 15
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Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στην χονδρε-
μπορική τιμή ηλεκτρισμού, καταρρίπτοντας 
το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση 
τιμή εκκαθάρισης στην Αγορά Επόμενης Ημέ-
ρας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 233,53 
ευρώ/MWh, για να φτάσει μέχρι και τα 320,04 
ευρώ/MWh.

Η ανοδική πορεία της χονδρεμπορικής τιμής 
αναμένεται να συνεχιστεί, σενάριο που αν επι-
βεβαιωθεί η μέση τιμή θα είναι πολύ υψηλότε-
ρη από αυτή του Σεπτεμβρίου, οπότε ήταν στα 
134,73 ευρώ/MWh.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κρατική επι-

δότηση που έχει ανακοινωθεί στους λογαρια-
σμούς ρεύματος και φυσικού αερίου κινδυ-
νεύει να «εξατμιστεί». Υπενθυμίζεται ότι το 
ποσό της επιδότησης που παρέχει η κυβέρνηση 
φτάνει στα 18 ευρώ/μήνα για όλους τους κατα-

ναλωτές ρεύματος, έκπτωση η οποία καλύπτει 
την αύξηση του κόστους για τις πρώτες 300 
κιλοβατώρες κάθε μήνα.

Οι πρωτοφανείς τιμές στον τομέα της ενέρ-
γειας προκαλούνται εξαιτίας της εκρηκτικής 
ανόδου στις τιμές του φυσικού αερίου, που έχει 
ως αποτέλεσμα οι μονάδες που χρησιμοποιούν 
το καύσιμο να αυξάνουν τις προσφορές τους 
για συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά του 
ρεύματος.

 Το ζήτημα έχει προκαλέσει μεγάλα προ-
βλήματα στους καταναλωτές οι οποίοι ζητούν 
μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση για την σταθε-
ροποίηση των τιμών σε λογικά επίπεδα. 

Την ανάκληση των αδειών για 13 ανεμογεννήτριες στο όρος Τελέθριο του 
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, ζητά με επιστολή του ο υπουργός Περιβάλλοντος 
Κώστας Σκρέκας. 

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις στη Βόρεια Εύβοια για νέες άδειες αιολικών 
πάρκων ακόμη και σε περιοχές που κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, η κυ-
βέρνηση σπεύδει τώρα να εξαγγείλει την ακύρωσή τους, ρίχνοντας όλη την 
ευθύνη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕ εξέδωσε σωρεία αδειών για 17 νέα αιολικά 
πάρκα στην Εύβοια, εκ των οποίων οκτώ στο βόρειο μέρος του νησιού και 
τρία εξ αυτών σε περιοχές που κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Συνέπεια 
της δημοσίευσης ήταν να ξεσηκωθούν οι δήμαρχοι των περιοχών Γιώργος 
Τσαπουρνιώτης (Μαντούδι - Αγια Αννα - Λίμνη) και Γιάννης Κοντζιάς (Ιστιαί-
α-Αιδηψός).

«Η απόφαση της ΡΑΕ για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο όρος Τελέ-
θριο είναι ακραία προκλητική» έγραψε ο Γ. Κοντζιάς, τονίζοντας ότι είναι το 
μοναδικό βουνό που διασώθηκε από τη φωτιά «με πολύ αγώνα και ιδρώτα». 
«Πρόκειται για ένα βουνό με μοναδικά δρυοδάση και τις ανεμογεννήτριες να 
είναι ορατές από παντού, Ιστιαία και Αιδηψό, Ευβοϊκό και Αιγαίο», έγραψε, 
καταλήγοντας ότι «ο αγώνας θα είναι καθολικός και θα γίνει χωρίς εκπτώσεις 
μέχρι τέλους, δεν θα λείπει κανείς και από αυτό το μέτωπο, συντονιζόμαστε 
και ξεκινάμε».

Στον Δήμο Μαντουδίου - Αγιας Αννας - Λίμνης ανακοινώθηκαν συνολικά 
επτά νέες άδειες για αιολικά πάρκα στις περιοχές Μακρολούκα, Μπαρδάκος, 
Βασκαντήρα, Πριωνάς, Στρουγγίτσα, Γερακοβούνι και Πυξάρια – εκ των οποίων 
οι τρεις πρώτες κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με τον Γ. Τσα-
πουρνιώτη. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν πάρκα ισχύος 29,9 Μεγαβάτ 
όπως εκείνη στο Τελέθριο που αποτελείται από 13 ανεμογεννήτριες. 

Σε μια ιδιαίτερα αυστηρή επιστολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Κ. Σκρέκα προς τη ΡΑΕ, τονίζεται ότι: «Παρά τη ρητή δέσμευση της κυ-
βέρνησης ότι δεν θα γίνει καμία παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές μέχρι 
την υποβολή του σχεδίου της Επιτροπής, με έκπληξη ενημερώθηκα ότι η Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση 13 ανεμογεννη-
τριών στο όρος Τελέθριο του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού για χρονικό διάστημα 
25 ετών».

Ο υπουργός αναφέρεται σε μια ρητή δέσμευση με άγνωστο όμως περιεχό-
μενο καθώς η ΡΑΕ λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με βάση τους νόμους που 
αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο 
της «ρητής δέσμευσης», ενώ και η ΡΑΕ δεν απάντησε. 

Στην επιστολή του, πάντως, ο κ. Σκρέκας καλεί τη ΡΑΕ να προχωρήσει «σε 
αναστολή έκδοσης αδειών για έργα ΑΠΕ στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας και 
στην ανάκληση αδειών που εκδόθηκαν προσφάτως». 

Άγνωστο είναι επίσης το πώς η ΡΑΕ θα δικαιολογήσει την ακύρωση και 
αναστολή των αδειών, καθώς μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές είχε γίνει μακρά 
συζήτηση και η κυβέρνηση επέμενε ότι η επιβολή αναδάσωσης δεν αναστέλλει 
την αδειοδότηση αιολικών πάρκων μέσω απόφασης του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας του 2012 με εισηγήτρια την νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου.

«Αέρας» η επιδότηση από την αύξηση των τιμών του ρεύματος

Ευθύνες στη ΡΑΕ για τις ανεμογεννήτριες 
επιρρίπτει ο Υπουργός Ενέργειας
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Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, οι αυξήσεις στην τιμή χον-
δρεμπορικής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πια εμφανείς, με την 
αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και την υψηλή ζήτηση να 

αποτελούν δύο από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αυτές 
τις αυξήσεις.

Γερμανία
Η Γερμανία, η οποία καταγράφει ήδη τις πιο ακριβές τιμές ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ευρώπη, είδε τις τιμές να αυξάνονται ακόμη περισσότερο 
φέτος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο σύγκρισης τιμών Verivox, η τιμή που 
πληρώνει ένας καταναλωτής ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας αυ-
ξήθηκε κατά 5,7 % σε σύγκριση με πέρυσι.

Ένας από τους κύριους παράγοντες πίσω από αυτή την αυξανόμενη 
επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι σύμφωνα με αναλυτές οι δημόσιες 
επενδύσεις της Γερμανίας σε ΑΠΕ, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω 
μιας ρήτρας στα τιμολόγια που ονομάζεται σύστημα EEG, το οποίο προ-
βλέπει σταθερές τιμές στους παρόχους αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Ενεργειακοί αναλυτές αναφέρουν πως η απότομη αύξηση οφείλεται 
και στη σταθερά αυξανόμενη φορολογία, στις εισφορές και στις προσαυ-
ξήσεις. Πάντως, τον περασμένο Ιούλιο, ο υπουργός Οικονομικών Peter 
Altmaier υποσχέθηκε να καταργήσει το EEG έως το 2025.

Ισπανία
Και στην Ισπανία όμως το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτεται στην 

τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου, η τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος στη αγορά έσπασε κάθε ρεκόρ, όταν έφτασε τα 
124,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), δηλαδή δύο ευρώ περισσότερα 
από το προηγούμενο υψηλό της προηγούμενης εβδομάδας. Μάλιστα 
σκαρφάλωσε στα 140,23 ευρώ /μεγαβατώρα.

Οι ειδικοί λένε ότι οι αυξημένες τιμές οφείλονται στην αύξηση της ζή-
τησης ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και επίσης τη μείωση 
της αιολικής ενέργειας, πέρα από τις αυξήσεις των τιμών για τις εκπο-
μπές αερίου και CO2.

Ρουμανία
Στη Ρουμανία, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να αποζημιώσει τους 

καταναλωτές μετά τις καταγγελίες για αυξήσεις τιμών, τόσο για την ηλε-
κτρική ενέργεια, όσο και για το φυσικό αέριο - οι οποίες αυξήθηκαν 
περισσότερο από 20% σε φέτος.

Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού 
ρεύματος, στις 31/8 διαμορφώθηκε στα 130,64 ευρώ/ μεγαβατώρα και 
κατόπιν στα 123,43 ευρώ. 

Σκρέκας: Αύξηση τιμών φυσικού αερίουΣκρέκας: Αύξηση τιμών φυσικού αερίου
Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κ. Κώστα Σκρέκα να παραδεχτεί πως ενδεχομένως οι καταναλωτές θα 
δουν αυξήσεις. «Αυτήν την στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμί-
ως, έχουμε μια εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου και σε ότι αφορά 
την Ευρώπη εκτίναξη των τιμών για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, 
με αποτέλεσμα να έχουν διπλασιαστεί οι τιμές κόστους σε σχέση με 7 
μήνες πριν».

Φυσικό αέριο- Αγγλία
Το κόστος του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπει-

ρωτική Ευρώπη, που έχει σημειώσει μια σειρά από ρεκόρ τις τελευταίες 
εβδομάδες, αυξήθηκε επίσης, με τις τιμές της επόμενης ημέρας στο UK 
National Balancing Point να έχουν τετραπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. 

Όπως σημειώνει ο Carlos Torres-Diaz, επικεφαλής των αγορών ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου στην εταιρεία συμβούλων Rystad Energy, οι 
χαμηλότερες προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία φέτος οδήγησαν 
σε μείωση στα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη, ενώ ο μεγαλύτερος αντα-
γωνισμός με την Ασία για τις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG) είχε επίσης προκαλέσει άνοδο στις τιμές.

Αιολικά
Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από τη χαμηλή παραγωγή αιολικής 

ενέργειας. Σύμφωνα με τον Torres-Diaz, αυτό το καλοκαίρι η παραγωγή 
είναι ακόμα χαμηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασί-
λειο τα αιολικά αντιπροσώπευαν μόλις το 4,9% της παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 18% κατά το προηγούμενο 
έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βρετανού διαχειριστή του δικτύου, 
National Grid. Αντίθετα, τα ακριβά εργοστάσια άνθρακα παρήγαγαν πο-
σότητα υπερδιπλάσια έναντι του μέσου όρου τους τελευταίους 12 μήνες.

Ρύποι
Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας 

είναι η αύξηση στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:  

«ΣΠΑΝΕ» ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ!!!«ΣΠΑΝΕ» ΤΑ ΚΟΝΤΕΡ!!!
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άνθρακα. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, η αύξηση στις τιμές των δικαιωμάτων 
επηρεάζει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο δεν αποτελεί τη 
βασική αιτία για την έκρηξη των τιμών. Μόνο το ένα πέμπτο της αύξη-
σης των τιμών μπορεί να αποδοθεί στην άνοδο των τιμών του διοξειδίου 
άνθρακα, ανέφερε. Τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα δι-
απραγματεύονται στα επίπεδα των 61 ευρώ ο τόνος, όχι μακριά από το 
υψηλό όλων των εποχών, που σημειώθηκε αυτόν τον μήνα. 

Λογαριασμοί
Η άνοδος των χονδρεμπορικών τιμών αναμένεται να περάσει στους 

λογαριασμούς των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες, με τη βρετανική 
ρυθμιστική αρχή Ofgem να αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω αύ-
ξηση του ανώτατου ορίου τιμών για τους καταναλωτές.

Πράσινη μετάβαση 
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, οι υψηλές τιμές της ενέργειας δείχνουν ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να 
επιταχύνει τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. "Αν είχαμε την Πράσινη 
Συμφωνία πέντε χρόνια νωρίτερα, δεν θα ήμασταν σε αυτή τη θέση, γιατί 
τότε θα είχαμε λιγότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό 
αέριο", δήλωσε ο κ. Τίμερμανς. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, παρόλο που οι 
τιμές των ορυκτών καυσίμων έχουν αυξηθεί, το κόστος για ανανεώσιμες 
πηγές παραμένει χαμηλό και σταθερό.

Μέτρα από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση προχωρά στην επιδότηση των λογαριασμών 

ρεύματος, ενώ στη Ρουμανία γίνονται συζητήσεις για τη θέσπιση προ-
σωρινού πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Η Γαλλία εξετάζει το 
ενδεχόμενο να διευρύνει τη διανομή κουπονιών ενέργειας, αυξάνοντας 
τους δικαιούχους των λεγόμενων ενεργειακών επιταγών, που σήμερα 
είναι περίπου 5,5 εκατομμύρια. 

Α νθεκτικότητα στις λειτουργικές επιδόσεις και στην καθαρή κερδο-
φορία και επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος παρουσίασε 
ο ΑΔΜΗΕ το α΄ εξάμηνο του 2021. 

Μια καλή οικονομικά χρονιά ήταν το 2021 για τον ΑΔΜΗΕ.Τα συνολικά 
έσοδα ανήλθαν στα 137,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε 
σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2020. Τα έσοδα από το ενοίκιο συστήμα-
τος μεταφοράς ανήλθαν στα 130,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 
0,3%, έναντι 131,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 
μειώθηκαν οριακά κατά 0,2% σε ετήσια βάση, σε 96,7 εκατ. ευρώ έναντι 
96,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου 
διαμορφώθηκε στα 94,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 3,2% σε σχέση με 
το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη 
επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α)  Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε 
υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για 
αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 
πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο του 2020.

β)  Απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,9 εκατ. 
ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 41,9 εκατ. 
ευρώ, χαμηλότερα κατά 22,5%, έναντι 54,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 
2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που 
διατηρεί η συγγενής εταιρεία (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) στην Τράπεζα της Ελλάδος, με παράλληλη 
μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 
ενώ επίσης το α΄ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική συνεισφορά από το 
έκτακτο έσοδο που προέκυψε από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανεί-
ων ποσού 3,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 40,9 
εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 3,9%, έναντι 39,3 εκατ. το αντίστοιχο εξά-
μηνο του 2020, με την αύξηση να οφείλεται στη θετική επίδραση ποσού 
8,8 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή του νέου φορολογικού συντελεστή για 
τον όμιλο και την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Το Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε κατόπιν της συμφωνίας μετόχων 
στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των 
καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό 
των 42,07 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να εισπράξει 
μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

Στα 137,9 εκατ. ευρώ τα έσοδα το α΄ εξάμηνο 
του 2021 για τον ΑΔΜΗΕ
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Είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις μας για το νέο σύστημα αξιολόγησης, ενώ δε 
διστάσαμε να προσφύγουμε στην Επιθεώρηση Εργασίας, για τις αδικίες που 
δημιούργησε το νέο σύστημα που εφάρμοσε η προηγούμενη Διοίκηση της ΔΕΗ. 

Επιπλέον, είχαμε εγκαίρως ενημερώσει, ότι με τον τρόπο που γίνεται αυτή η 
αξιολόγηση θα δημιουργούσε αυτά τα προβλήματα, αφού φτάσαμε στο τέλος του 
2021 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, η αξιολόγηση του έτους 2020!!! Γιατί άραγε; 

Επισημαίνεται, ότι η απόφαση για την χορήγηση των κλιμακίων της τριετίας 
2018-2019-2020 είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δίνει διέξοδο στο γραφειο-
κρατικό σύστημα της αξιολόγησης. Ωστόσο δεν πρέπει να φτάνουμε στο παρά πέντε 
για να δίνεται μια πρόσκαιρη λύση. Απαιτείται, να εφαρμόζεται οι διαδικασίες της 
επιχείρησης όπως προβλέπουν οι αποφάσεις. 

ΓΟΛΓΟΘΑΣ η αξιολόγηση 


