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Ω! Καλή μου
αξιολόγηση

ΑΡΘΡΟ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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αξιολόγηση σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη
είναι η εκτίμηση της απόδοσης ή της αξίας
(κάποιου) με συγκεκριμένα κριτήρια.
Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι τι
κριτήρια εφαρμόζεις, τι επιδιώκεις μέσα από
αυτή τη διαδικασία προκειμένου να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό για την ίδια την επιχείρηση, αλλά και για το προσωπικό. Τα κριτήρια
και οι τομείς απόδοσης πρέπει να είναι ξεκάθαροι τόσο για τον αξιολογητή όσο και για τον αξιολογούμενο, γι’αυτό πρέπει να διευκρινιστούν
οι στόχοι των παραγωγικών μονάδων, ώστε η
αξιολόγηση να προσαρμοστεί σε αυτούς.
Κυρίως, όμως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το
management δεν αξιολογεί ανθρώπους, αλλά
αποδόσεις έργου. Αυτό, βεβαίως, που πρέπει να
κάνει και συνήθως δεν το κάνει είναι να δημιουργεί μία κουλτούρα στο Ανθρώπινο Δυναμικό,
προκειμένου να κινητοποιεί τις ομάδες και να
ανταποκρίνονται στους στόχους που βάζει το
κάθε τμήμα.
Μία τέτοια σχέση διαμορφώθηκε στην διαχρονική πορεία της ΔΕΗ, γι’αυτό ανδρώθηκε και
μεγαλούργησε αφού είχαν καταφέρει, μέσω της
παρακίνησης, να αισθάνεται το Ανθρώπινο Δυναμικό ότι εργάζεται στη δική του επιχείρηση.
Δυστυχώς σήμερα, αυτή η σχέση έχει ξεθωριάσει γι’αυτό βαδίζουμε στον όλεθρο, γεγονός
που επιτείνεται με την καινούργια αξιολόγηση
που εφάρμοσε από φέτος η Διοίκηση της ΔΕΗ,
η οποία βεβαίως όταν αναφέρεται σε αυτή δεν
παραλείπει να τη χαρακτηρίζει, ως μία καινοτόμο πράξη που θα λύσει το πρόβλημα της απόδοσης του προσωπικού!!!
Είναι, όμως, έτσι; Σαφέστατα όχι αφού τα μηνύματα από τους χώρους δουλειάς είναι αρνητικά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο συνάδελφος
δεν είναι μόνο δυσαρεστημένος, αλλά και προσβεβλημένος με τον τρόπο που αξιολόγησαν οι
βαθμολογητές αλλά και τα κριτήρια που όρισαν,
με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι είτε δεν ήξεραν να βαθμολογήσουν
είτε κάτι άλλο επιδιώκουν, γκρεμίζοντας ότι
με κόπο έκτισε τόσα χρόνια το συνδικαλιστικό
κίνημα. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση αυτή στοχεύει μόνο στο κόψιμο των
μισθολογικών προαγωγών αλλά σε κάτι βαθύτερο!!!
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Αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές επιλέχθηκε ένα νέο
σύστημα χωρίς διάλογο, πολύ
πρόχειρο και με συγκεκριμένη
πρόθεση απέναντι στο προσωπικό.
Επί της ουσίας πρόκειται για μία παλιά δομή
σαν αυτή που μας παρουσιάζουν κατά καιρούς
οι διάφοροι ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοι, η
οποία επιδιώκει την αντικατάσταση των ικανοτήτων και των προσόντων του Ανθρώπινου
Δυναμικού, με την προσαρμοστικότητα στα νέα
δεδομένα, τα οποία βεβαίως θα αποσυνδέονται
από τις Σ.Σ.Ε. και τις ανάγκες του προσωπικού.
Ο στόχος ήταν και εξακολουθεί να είναι ο ατομικός μισθός και η χειραγώγηση σε νέα πρότυπα χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα.
Χαρακτηριστική απόδειξη αυτής της αναχρονιστικής πρότασης, αποτελεί το γεγονός ότι δεν
προάγουν καθόλου την ομαδικότητα, την συλλογικότητα και την διαλειτουργικότητα σε μία
ομάδα με διάφορες ειδικότητες.
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι επιστημονικές
έρευνες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα,
πως ομάδες δουλειάς που έχουν αναπτύξει
το αίσθημα της συνοχής και της συναδελφικότητας, είναι πολύ παραγωγικότερες από το
άθροισμα ενός ίσου αριθμού ατόμων. Παρόλα
αυτά, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων συχνά
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ελέγξουν και
να κατευθύνουν τις προσπάθειες του προσωπικού, κατά τρόπους οι οποίοι έρχονται σε σαφή

αντίθεση με τη φυσική τάση των ανθρώπων για
ομαδικότητα και αλληλεξάρτηση, γεγονός που
οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα από τους
στόχους του τμήματος.
Άραγε γιατί δεν βαθμολογείται η επίτευξη
του στόχου κάθε τμήματος; Γιατί δεν προάγεται
η απόδοση του τμήματος, άρα και των συμμετεχόντων σε αυτό;
Αναμφίβολα και χωρίς περιστροφές επιλέχθηκε ένα νέο σύστημα χωρίς διάλογο, πολύ
πρόχειρο και με συγκεκριμένη πρόθεση απέναντι στο προσωπικό. Απτό παράδειγμα αποτελεί
ότι πρώτα βαθμολόγησαν και μετά ανακοίνωσαν τη βάση της βαθμολογίας. Γιατί άραγε;
Απλά να ελέγξουν το ποσοστό προαγωγής.
Αγνοούν βεβαίως, οι αρμόδιοι ότι το σύγχρονο
management, κάνει λόγο και προωθεί την ποιότητα και όχι το κόστος, την ομαδικότητα και όχι
την εξατομίκευση, ενώ ως στρατηγική έχει την
δημιουργία συγκεκριμένης κουλτούρας μεταξύ
των κατηγοριών του Ανθρώπινου Δυναμικού,
ώστε να έχει βέλτιστα αποτελέσματα για την
επιχείρηση.
Συνακόλουθα τα κριτήρια που επιλέχθηκαν
από τους αρμόδιους, είναι παραπλανητικά, αυστηρά, θέλουν αναμόρφωση, ενώ δεν κάνουν
λόγο για την ενδυνάμωση της εργασιακής σχέσης και απόδοσης, βασικό στοιχείο του Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επιπλέον κατά την άποψή μας, για να είναι
αμφίδρομο και δίκαιο το σύστημα πρέπει να
κρίνεται και ο βαθμολογητής, άρα πρέπει η αξιολόγηση να μην ισχύει μόνο από πάνω προς τα
κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω.
Τέλος, δηλώνουμε ότι ως ΕΔΟΠ-ΔΕΗ θα
προσφύγουμε σε κάθε μέσο, προκειμένου να
ακυρώσουμε την προτεινόμενη αξιολόγηση
γιατί όχι μόνο δεν τηρήθηκαν οι Σ.Σ.Ε, αλλά γιατί κρίνεται και άδικη, ενώ δεν έγινε κανένας
διάλογος με τα σωματεία.
Υ.Γ. Συμμετέχοντας στο Δ.Σ. της ΔΕΗ την περίοδο
εκείνη, ως εκπρόσωπος της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) μειοψήφησα, καταψηφίζοντας την προτεινόμενη
αξιολόγηση, γι’αυτό στη συνέχεια η Διοίκηση κατήργησε – παρανόμως – τη θέση
του εκπροσώπου της ΟΚΕ στο Δ.Σ. της ΔΕΗ.
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Άρθρο του Καζάνα Γεράσιμου, Ταμία της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

και ιδιαίτερα της Εμπορίας. Πήραμε στην Εμπορία τα πέντε ευρώ για να
επιστραφούν πίσω διπλά με τις στασιμότητες που θα υπάρξουν λόγω της
αξιολόγησης; Τότε προς τι οι βραβεύσεις προς την εμπορία ή μήπως αφορούσαν μόνο τα στελέχη και όχι τους εργαζόμενους;
Μήπως οι συνάδελφοι με κακή βαθμολογία πρέπει να επιστρέψουν τις
αναμνηστικές κούπες ή να κρατηθεί το αντίτιμο από την μισθοδοσία τους;
Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων για την αξιολόγηση υπήρχε ένα
κλίμα ότι πρέπει να υπάρχουν κακές βαθμολογίες άρα στασιμότητες και
δυστυχώς βρέθηκαν κάποιοι πάρα πολύ πρόθυμοι νομίζοντας ότι έτσι θα
γίνουν αρεστοί.

Συναδελφικότητα στη Διεύθυνση Πωλήσεων Αττικής και ιδιαίτερα στο
κατάστημα Πωλήσεων Πειραιά δεν υπάρχει. Ζητάς κάτι με προσωπικό
έγγραφο και σε ενημερώνουν ότι θα λάβει απάντηση σε τριάντα ημέρες
παρότι δεν χρειάζεται χρόνος πάνω από δύο λεπτά, «διότι έτσι προβλέπει η οδηγία». Στο κατάστημα Πωλήσεων Πειραιά δεν τηρούνται όχι μόνο
τα προσχήματα αλλά ούτε συμφωνημένα κείμενα μεταξύ Διοίκησης και
εργαζομένων (Σ.Σ.Ε), αλλά ούτε και οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας
(Νο 1264).
Επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου.
Καληνύχτα κ. Πρόεδρε
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Μείωση ζημιών παρουσίασε η ΔΕΗ

Μ

είωση στις οικονομικές ζημίες της κατά 183,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε η ΔΕΗ, για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, εν συγκρίσει
με το αντίστοιχο περσινό. Οι ζημιές της εταιρείας παρουσίασαν
υποχώρηση, συμπεριλαμβανομένου της εφάπαξ επίπτωσης από πρόβλεψη
αποζημιώσεων προσωπικού, ενώ εάν την εξαιρέσουμε θα δούμε τη μείωση να φτάνει τα 26,9 εκατ. ευρώ. Μείωση 119,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε
και το χρέος, το οποίο σήμερα είναι στα 3,68 δις ευρώ.
Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης, τα
οποία έφτασαν από τα 90 εκατ. πέρυσι, στα 284,4 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει με την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 80,1 εκατ. ευρώ, στη μείωση της
μισθοδοσίας κατά 15,3 εκατ. ευρώ, των ελεγχόμενων δαπανών κατά 10,4
εκατ. ευρώ και στη μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 62,2 εκατ. ευρώ σε σχέση
με τον προηγούμενο χρόνο. Από τα 249,5 εκατ. ευρώ οι ζημιές έπεσαν στα
26,9 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση σημείωσε και ο κύκλος εργασιών, κλείνοντας στα 2,2 δις ευρώ από τα 2,35 δις το 2017. Το γεγονός αυτό, είναι
αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης και του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ, το
οποίο έφτασε το μήνα Ιούνιο σε 80,4%.
Ακόμη, παρουσιάστηκε αύξηση στις επενδύσεις από 201,2 εκατ. το α’
εξάμηνο του 2017 σε 338,4 εκατ. το αντίστοιχο φετινό εξάμηνο, αύξηση
για την οποία είναι υπεύθυνη η κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V,
αλλά και τα έργα στις ΑΠΕ.
Ωστόσο, αύξηση παρουσίασε και η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών
CO2, φτάνοντας για το 2018 τα 107,2 εκατ. ευρώ, λόγω αύξηση της μέσης
τιμής κατά 4,57 ευρώ ανά τόνο.
Την ίδια ώρα, οι σύμβουλοι της ΔΕΗ διερευνούν τις εναλλακτικές σε
σχέση με την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, σε συνάρτηση με την έκδοση Ομολογιών μεταξύ 300 και 400 εκατ. μέσα στην πενταετία.
Οι παραπάνω εξελίξεις βρίσκουν τον Πρόεδρο και
Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη ευχαριστημένο, χαρακτηρίζοντας σε πρόσφατες
δηλώσεις του σημαντικά θετικό γεγονός τη βελτίωση
της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται
κυρίως στη θετική πορεία των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης που οδήγησε και σε αντιστροφή
τους κατά 80,1 εκατ. Μείωση κατά 62,2 εκατ. παρουσίασε και η επιβάρυνση της ΔΕΗ για την κάλυψη των
ελλειμάτων, όμως την ίδια στιγμή δεν αποφεύχθηκε η
αύξηση της δαπάνης για δικαιώματα CO2.
Πολύ βοηθητική για τη βιωσιμότητα της εταιρείας
είναι η μείωση του καθαρού χρέους, καθώς και η αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων λήξεως
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το 2019 που φτάνουν το 1,3 δις, μαζί με τη διασφάλιση γραμμής χρηματοδότησης με 200 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες. «Στον τομέα
της βελτίωσης της εισπραξιμότητας και της μείωσης των οφειλών των
πελατών σημειώθηκε πρόοδος. Με τη συστηματική προσπάθεια της ΔΕΗ
και τη δράση του ειδικού Συμβούλου, οι προοπτικές διαφαίνονται ακόμη
θετικότερες για το εγγύς μέλλον», σημείωσε ο Μ. Παναγιωτάκης, ενώ σε
ό,τι αφορά στην αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού, ο πρόεδρος της επιχείρησης υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ ολοκλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο αυστηρά μέσα στις τεθείσες προθεσμίες, όλες τις ενέργειες
που της αναλογούσαν. Αναμένονται ακόμη οι δεσμευτικές προσφορές των
υποψηφίων επενδυτών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα Πιστοποιητικά
Διαθεσιμότητας Ισχύος για το ύψος του τιμήματος που θα προσφερθεί, η
έγκριση των οποίων εκκρεμεί μέχρι και σήμερα.
Τέλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, επεσήμανε τους κινδύνους της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των δικαιωμάτων CO2 και της μεγάλης αύξησης
της Οριακής Τιμής του Συστήματος. Προκλήσεις οι οποίες χρήζουν σοβαρής
αντιμετώπισης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική ευρωστία της επιχείρησης, τη στιγμή που ξεκινούν άμεσα και οι διαθρωτικές αλλαγές και η
πλήρης εφαρμογή του Επιχειρησιακού σχεδίου.
Υ.Γ. Τα όσα είδαμε στον ημερήσιο τύπο σχετικά με τις αναμορφωμένες
καταστάσεις και τη σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων με
τον προηγούμενο χρόνο πλήττουν την αξιοπιστία της επιχείρησης και
προκαλούν ερωτηματικά και ποικίλα σχόλια σε όλους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα και η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ έχει χρέος να ζητήσει
εξηγήσεις αν πράγματι «μαγειρεύονται» τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας.

ΤΙ ΟΡΊΖΕΙ ΤΟ ΝΈΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΛΆΝΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
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γκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της
ΔΕΗ με την κωδική ονομασία compass,
το οποίο χαρακτηρίζεται από τη στροφή
της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 8
στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ εκπονήθηκε με τη συνδρομή του εξωτερικού συμβούλου, προβλέποντας επενδύσεις 3,9 δις ευρώ.
Οι επενδύσεις αυτές προβλέπονται σε βάθος 5ετίας. Το 50% κατανέμεται στα δίκτυα
και στις ΑΠΕ, το 23% σχεδιάζεται να πάει για
την κατασκευή του νέου σταθμού λιγνιτικής
παραγωγής Πτολεμαΐδα V, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για επενδύσεις διατήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των συμβατικών μονάδων
παραγωγής της τάξης του 9%.
Ως το 2022 θα πρέπει το ενεργειακό μείγμα
της ΔΕΗ να αυξήσει τη συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα κατά 600MW, με κύρια πηγή τα
Αιολικά και Φωτοβολταϊκά και αυτό δεδομένης
της αύξησης της ζήτησης των έργων ΑΠΕ, με
συγκεκριμένους στόχους πάνω στην ισχύ και
την απόδοση.
Μία ακόμη επιχειρησιακή προτεραιότητα
που περιλαμβάνονται στο πλάνο είναι τα πάγια
διανομής. Για τα πάγια διανομής θα πρέπει να
υπάρξει βελτιστοποίηση των λειτουργικών επιδόσεων στις επενδύσεις στα πάγια διανομής,

EΝΩΣΗ
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Κωδικός: 015808

Εκδότης
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Ταχυδρομική Διεύθυνση:
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τόσο σε ρυθμιζόμενες όσο και σε μη δραστηριότητες.
Η ΔΕΗ επανατοποθετεί τη στρατηγική της στην
προσέγγιση των πελατών της, προσφέροντας
νέα συνδυαστικά πακέτα προσφοράς, διατηρώντας ψηλά την προτεραιότητα συγκεκριμένων
τμημάτων πελατών, κάνοντας αναθεώρηση του
branding και επιφέροντας αλλαγές στην τιμολόγηση και την επέκταση βασικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Στο πλάνο περιλαμβάνεται
επίσης, η εντατικοποίηση των προσπαθειών για
εισπράξεις και διακανονισμούς προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συσσωρευμένες οφειλές
από απλήρωτους λογαριασμούς.
Περνώντας και στην παραγωγή, η επιχείρηση έχει εστιάσει και σε πρόγραμμα για τη
λειτουργική βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα στα ορυχεία και τους θερμικούς Σταθμούς
Παραγωγής, στην αποεπένδυση της λιγνιτικής
ισχύος 930MW, στην απόσυρση των 1.212 MW,
όπως ορίζουν τα μνημόνια μέχρι το 2021, καθώς και στη συνετή διαχείριση των συμβατικών
σταθμών παραγωγής στα μη-διασυνδεδεμένα
νησιά. Μία ακόμη πρόβλεψη που υπάρχει, είναι
και η πιθανή μετατροπή υπαρχόντων πετρελαϊκών μονάδων σε μικρής κλίμακας μονάδες με
καύσιμο LNG.
Όσον αφορά τις κεντρικές και υποστηρικτικές λειτουργίες, το σχέδιο αναφέρει τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας και
εκμετάλλευση συνεργιών σε επίπεδο εταιρείας
αλλά και ομίλου, την εξέταση και διαχείριση των
εμμέσων δαπανών προς τρίτους καθώς και την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ.
Στόχευση υπάρχει επίσης και για την ανάπτυξη νέων έργων σε διεθνείς αγορές με ανταγω-

νιστικές αποδόσεις, αξιοποιώντας με αυτό
τον τρόπο την εξειδίκευση της επιχείρησης, ενώ σχέδια υπάρχουν και για τη δημιουργία νέων παροχών και ενεργειακών
προϊόντων.
Τέλος, το σχέδιο ορίζει ότι πέρα από
τα νέα ανοίγματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και μία σειρά από ρυθμιστικά
θέματα, όπως η διεκδίκηση αποζημιώσεων ισχύος των μονάδων παραγωγής, για
την υποστήριξη των θερμικών μονάδων,
οι οποίες λειτουργούν ως ασφαλιστικές
δικλείδες για την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη, θα πρέπει να δρομολογηθεί η μείωση της
χρέωσης προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
για ΑΠΕ καθώς και η σταδιακή κατάργησή της
ενώ το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, αμέσως μετά την αποεπένδυση
των λιγνιτικών μονάδων.
Σχετικά με τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
ορίζεται η πλήρης ανάκτησή τους, ενώ όσον
αφορά το target model, προγραμματίζεται η
λειτουργία αγοράς προθεσμιακών προϊόντων
που θα εξασφαλίσει την αντιστάθμιση του κινδύνου.
Εν κατακλείδι, το σχέδιο προβλέπει ότι μέσα
στα επόμενα 10 χρόνια θα αυξηθεί η ζήτηση της
ηλεκτρικής ενέργειας και θα είναι αναγκαία η
ενεργειακή απόδοση, η απανθρακοποίηση και
η εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Γι’αυτό και η
επιχείρηση σύνταξε με ιδιαίτερη μελέτη το νέο
αυτό επιχειρησιακό πλάνο, έχοντας στόχο τη
διασφάλιση της ανθεκτικότητας της και τη μετατροπή της σε σύγχρονη, πρωτοποριακή εταιρεία
ενέργειας.
Από την άλλη μεριά, όσοι είναι γνώστες της
κατάστασης, αναφέρουν ότι στο πλάνο δεν γίνεται καμία αναφορά για την απώλεια μισού όγκου
των πωλήσεων που θα πρέπει να χάσει υποχρεωτικά η ΔΕΗ μέχρι το τέλος του 2019, ενώ δεν
συμπεριλαμβάνονται πουθενά οι αυξήσεις των
τιμολογίων καθώς και οι αναγκαίες περικοπές
δαπανών. Η διοίκηση της ΔΕΗ και ο κ. Παναγιωτάκης, έχουν μπει για τα καλά στο μνημονιακό
παιχνίδι, αγνοώντας θελημένα, όπως φαίνεται,
τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητες της
επιχείρησης για τη βιωσιμότητα της.
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Δεν πιάστηκαν οι στόχοι μείωσης
του μεριδίου στη λιανική

ρόσθετες ποσότητες 127 ΜWh καλείται να δημοπρατήσει η ΔΕΗ τον
επόμενο μήνα, που μαζί με τις 511 MWh/h, θα φτάσουν συνολικά
τις 683 MWh/h. Οι πρόσθετες ποσότητες στη δημοπρασία του Οκτωβρίου, είναι αποτέλεσμα της αναποτελεσματικότητας και της μη ανταπόκρισης της ΔΕΗ στους δεσμευτικούς της στόχους, πάνω στη μείωση των
μεριδίων της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Η εξέλιξη αυτή έχει
πολλαπλές συνέπειες στην αγορά, μία εκ των οποίων είναι η αύξηση των
ποσοτήτων ενέργειας σε τρίτους μέσω δημοπρασιών. Έτσι λοιπόν αν και
θα έπρεπε ήδη στο α’ εξάμηνο του 2018 το μερίδιο να έχει υποχωρήσει
στο 68,74%, η απόκλιση που καταγράφηκε φτάνει το 11,68. Η απόκλιση
ήταν εκείνη που οδήγησε τη ΡΑΕ στην απόφαση να δημοπρατηθούν παραπάνω ποσότητες, καλύπτοντας έτσι την απόκλιση. Παραπάνω και όχι
διπλάσιες όπως θα ζήταγαν οι θεσμοί εάν η ελληνική πλευρά δεν είχε
καταθέσει πρόταση για τον περιορισμό στο 50%.

τροχοπέδη στην οικονομική ανάκαμψη, τέλος που επιβλήθηκε για τον
μηδενισμό του ελλείμματος των ΑΠΕ. Ωστόσο από φέτος θα ισχύσει η
αποκλιμάκωσή του, γεγονός που όλοι περιμένουν ότι θα βοηθήσει τον
ανταγωνισμό, ο οποίος έχει γονατίσει από την αύξηση της οριακής τιμής
ως αποτέλεσμα της αυξητικής τάσης της τιμής του φυσικού αερίου καθώς
και της τιμής των CO2.
Οι ιδιωτικοί πάροχοι ετοιμάζουν νέες προσφορές μέσα στο φθινόπωρο,
ενώ αιχμή του ανταγωνισμού θα αποτελέσουν τα κοινά πακέτα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου που θα διατεθούν για πρώτη φορά σε ευρεία
κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή με την οποία αγοράζουν χονδρική
την ενέργεια οι προμηθευτές άγγιξε τον Ιούλιο τα 64,42 ευρώ/MWh, όταν
τον Απρίλιο κόστιζε 50,35 ευρώ. Τάση αυξητική χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι η ΔΕΗ θα καταφέρει με αυτό τον τρόπο να ξεπεράσει τις μεγάλες οικονομικές της δυσχέρειες.

Η μείωση του μεριδίου δεν επετεύχθη, δεδομένου ότι για να
επιβιώσει η επιχείρηση, εφάρμοσε εκπτώσεις για την εμπρόθεσμη
εξόφληση του λογαριασμού της τάξης του 15%, ανακόπτοντας έτσι
τη διαρροή των πελατών προς τους ιδιώτες. Η δέσμευση της μείωσης παραμένει, ενώ την ίδια ώρα υποχρεώνεται να διαθέτει σε
τρίτους αυξημένες ποσότητες ισχύος.
Όσον αφορά την επιβάρυνση από τις ΝΟΜΕ, υπολογίζεται ότι
φτάνει τα 92 εκατ. ευρώ, ενώ το Τέλος Προμηθευτή αποτέλεσε

"Δεν πέφτουν"
τα ληξιπρόθεσμα

Σ

τα 2,7 δις ευρώ έχει σταθεροποιηθεί το
ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη
ΔΕΗ και δεν λέει μέχρι στιγμής να πέσει,
παρά και τις προσπάθειες των ειδικών επί της
διαχείρισης χρεών. Αρχές του Αυγούστου μάλιστα το Δ.Σ. της ΔΕΗ συζήτησε και την επέκταση
της σύμβασης του εξειδικευμένου συμβούλου για
ακόμη εννιά μήνες μαζί με μπόνους στην αμοιβή,
ακόμη 6 εκατ. ευρώ εάν καταφέρει να εισπράξει
450 εκατ. ευρώ από απλήρωτους λογαριασμούς.
Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό; Μα φυσικά με τον
παραδοσιακό τρόπο των τηλεφωνικών ενημερώσεων, ενώ θα ακολουθεί η διαδικασία του
εξώδικου και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος σε
αυτές τις περιπτώσεις.
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Η αλήθεια που πηγάζει από τα στοιχεία είναι ότι το πιλοτικό πρόγραμμα της Qualco, της
εταιρείας ειδικών επί της διαχείρισης χρεών,
δεν απέδωσε τα δέοντα. Συγκεκριμένα, αντί του
ποσού των 180 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνήσει να φέρει στα ταμεία της εταιρείας από 65.000
πελάτες, κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 25,
γεγονός που διαψεύδει και τη διοίκηση της ΔΕΗ,
η οποία μιλά για βελτιώσεις στις εισπράξεις.
Εξετάζοντας κανείς αναλυτικά τα χρέη προς τη
ΔΕΗ, θα διαπιστώσει ότι 800 εκατ.ευρώ δεν θα
εισπραχτούν ποτέ, αφού απορρέουν από παλιούς
πελάτες που δεν μπορούν να εντοπιστούν. Άλλα
350 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε διακανονισμό,
ενώ συνολικά δεν έχουν ρυθμιστεί 2,4 δις ευρώ
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης).

Στη Μέση Τάση, τα ληξιπρόθεσμα χρέη φτάνουν τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ στην Υψηλή, τα
χρέη των βιομηχανιών αγγίζουν τα 370 εκατ.
ευρώ. Όσον αφορά το δημόσιο; Αυτό… ξέχασε να
καταβάλλει τα 200 εκατ. ευρώ που οφείλει στην
επιχείρηση.
Η ΔΕΗ έχει πρόβλημα βιωσιμότητας εδώ και
αρκετά χρόνια. Στη λογική επίλυσης μπήκε στο
«παιχνίδι» ο Ειδικός Σύμβουλος. Εν προκειμένω η εταιρία Qualco, η οποία ως επικεφαλής
κοινοπραξίας άλλων εταιρειών, έχει υποβάλλει
σχέδιο βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Τώρα η
σύμβασή του επεκτάθηκε και όλοι περιμένουν τα
αποτελέσματα στο τέλος του εννιάμηνου. Άραγε
θα καταφέρει να «πιάσει» τα 450 εκατ. ευρώ;

Ε

Στην τελική ευθεία για
τους έξυπνους μετρητές

ντός του Σεπτεμβρίου ο
ΔΕΔΔΗΕ θα
παραλάβανε τους
πρώτους 224.000
έξυπνους μετρητές
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την
εφαρμογή τους σε
κάθε νέα σύνδεση
αλλά και σε κάθε
αντικατάσταση
παλιών ρολογιών.
Έτσι λοιπόν, μπαίνει τέλος στο τέλμα
της εφαρμογής του
πιλοτικού προγράμματος, για το οποίο ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά δεν
είχαμε δει κάποια εξέλιξη. Και αυτό γιατί οι δικαστικές προσφυγές στο ΣτΕ εταιριών
που συμμετείχαν στον διαγωνισμό έχουν κολλήσει τη διαδικασία.
Το σχέδιο της διοίκησης είναι να μπουν οι πρώτοι μετρητές, για να μπορέσουν
να βγουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα της χρήσης τους. Από εκεί και πέρα, η
διοίκηση θα είναι σίγουρη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, στο να προχωρήσει στην
αντικατάσταση των 7,4 εκατομμυρίων μετρητών της χαμηλής τάσης.
Πολύ σύντομα όμως, περιμένουμε και την προκήρυξη του διαγωνισμού για το
πανελλαδικό κέντρο τηλεμέτρησης. Το Πανελλαδικό Κέντρο, θα διαθέτει εξοπλισμό
hardware- software αλλά και αντίστοιχο εξοπλισμό για την υποστήριξη κινητών
συσκευών. Τι θα μπορεί να κάνει το Κέντρο; Να καταμετρά την κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο.
Η αναγγελία του σχεδίου έγινε τέλος Αυγούστου από τα έδρανα της Βουλής
από τον πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου και τον αναπληρωτή διευθύνων σύμβολο Αθανάσιο Μισδανίτη, ενώ δύο μήνες νωρίτερα είχε προχωρήσει σε
παρέμβαση για το έργο και ο Μ. Παναγιωτάκης. Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ μάλιστα είχε
θεωρήσει πως το έργο των έξυπνων μετρητών θα πρέπει να επανεξεταστεί από
μηδενική βάση.
Ποιες θα είναι όμως οι αλλαγές που θα φέρουν οι έξυπνοι μετρητές; Με το
νέο σύστημα θα δίνεται η δυνατότητα εκτός της καταμέτρησης του ρεύματος σε
πραγματικό χρόνο, της διασυνδεσιμότητας με άλλες συσκευές και της μετάδοσης
στοιχείων και δεδομένων στο κέντρο διαχείρισης της ΔΕΗ.
Εξ αιτίας αυτού, τα πακέτα ευκολιών προς τους πελάτες θα μπορούν τόσο να
αυξηθούν όσο και να διευρυνθούν, με ειδικά τιμολόγια κατανάλωσης ρεύματος.
Ακόμη, οι πελάτες θα μπορούν με ένα sms να ενημερώνονται για τις κιλοβατώρες
που καταναλώνουν. Όσο για τη ρευματοκλοπή; Αυτή θα επαλειφθεί εντελώς αφού
όσοι επιχειρούν θα εντοπίζονται αμέσως και θα τους κόβεται η παροχή ρεύματος.
Έτσι λοιπόν πολύ σύντομα θα μπούμε στην εποχή των έξυπνων μετρητών και
των παροχών τους.

«Άνθρακας»
η εξαγορά της EDS;

Σ

ύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου μέγα
σκάνδαλο αποδεικνύεται η εξαγορά της EDS εταιρείας
που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρική ενέργεια στα
Σκόπια και ανήκει στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ζάεφ
Κότσο Ανγκιούσεφ.
Το deal κλείστηκε παράλληλα με τη συμφωνία των Πρεσπών για την ονομασία των Σκοπίων, ενώ η εταιρεία που
εξαγόρασε 4,8 εκατ.€ η ΔΕΗ, πρόκειται για μία χρεωκοπημένη επιχείρηση που χρωστά 26 εκατομμύρια, ο οποίος επικαλείται τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας.
Απ’ ότι φαίνεται η ΔΕΗ αγόρασε μαζί με την EDS και τις
υποχρεώσεις της οι οποίες είναι 5,5 φορές πάνω από το
ποσό εξαγοράς. Σύμφωνα με δηλώσεις της αντιπολίτευσης
των Σκοπίων, το κόμμα VMRO-DPMNE ζητεί την παραίτηση
του Αντιπροέδρου Κότσο Ανγκιούσεφ, τον οποίο κατηγορεί
για το γεγονός ότι το τίμημα της αγοραπωλησίας κατέληξε
στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Επιπλέον ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον
βουλευτή Γιάννη Μανιάτη, κάνει λόγο για τον ρόλο που έπαιξε
η θυγατρική της ΔΕΗ στην Αλβανία, σχετικά με την εισήγηση
που έκανε προς τη μητρική εταιρεία για την εξαγορά της EDS.
Επιπλέον ρωτά, ποιο ήταν το στέλεχος που εισηγήθηκε προς
τη μητρική γιατί ανατέθηκε στη θυγατρική Αλβανίας από τον
Πρόεδρο της ΔΕΗ η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων
της EDS στην ΔΕΗ Αλβανίας και γιατί δεν έγινε από την μητρική ΔΕΗ;
Αξίζει να αναφέρουμε, ότι τόσο η Διοίκηση της ΔΕΗ όσο
και η κυβέρνηση ως φαίνεται, έχουν τη ΔΕΗ για να κάνουν τα
πολιτικά τους παιχνίδια, παρά τα οικονομικά προβλήματα που
έχει. Αυτό και μόνο καταδεικνύει τι επιφυλάσσουν τόσο για
το μέλλον της ΔΕΗ, όσο και για τους εργαζόμενους.
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Κινδυνεύουμε από ενεργειακή έλλειψη

Ε

πειγόντως να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την παράταση του χρόνου λειτουργίας των μονάδων του Αμυνταίου και της Καρδιάς
στις 32.000 ώρες, ζητά η διοίκηση της ΔΕΗ από την κυβέρνηση,
μπροστά στον φόβο μεγάλων προβλημάτων στο μέλλον από ενεργειακή έλλειψη.
Εάν οι θεσμοί επιμείνουν στα μέχρι τώρα απαιτούμενα, ίσως και
φέτος το χειμώνα η πόλη του Αμυνταίου θα μείνει χωρίς θέρμανση.
Και δεν είναι μόνο το Αμύνταιο, ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα
της χώρας θα αντιμετωπίσει σοβαρότατους κινδύνους που θα έχουν
να κάνουν όχι μόνο με black out αλλά και με αυξήσεις στα τιμολόγια
του ρεύματος.
Η προγραμματισμένη απόσυρση της μονάδας του Αμυνταίου, η
οποία μετρά αντίστροφα και κλείνει αυτές τις ημέρες, θα προκαλέσει
άμεσο έλλειμμα ισχύος άνω των 1000 MW, ενώ με την απόσυρση
της Μεγαλόπολης το ενεργειακό έλλειμμα θα ξεπεράσει τα 1500
MW. Επακολουθεί αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου και της
χονδρικής τιμής του ρεύματος από 65 ευρώ που κοστίζει σήμερα η
μεγαβατώρα, μπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ.
Αυτά τα στοιχεία αναφέρει μελέτη που επεξεργάστηκαν οι υπηρεσίες της ΔΕΗ και παρουσίασε ο πρόεδρος Μ. Παναγιωτάκης στο
Διοικητικό Συμβούλιο αρχές Σεπτέμβρη. Αν ωστόσο η εγκατεστημένη

Τ

ισχύς των θερμικών μονάδων του συστήματος θα μειωθεί από το
2021 και μετά μόνο κατά 734 MW δεν θα επηρεαστεί η τηλεθέρμανση
της Πτολεμαϊδας, αφού θα έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία της νέας
μονάδας που βρίσκεται υπό κατασκευή.
Εάν οι θεσμοί δεν υποχωρήσουν, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν
αυξημένες εισαγωγές από γειτονικές χώρες, γεγονός που θα επιφέρει αύξηση τιμών χονδρικής, άρα και αύξηση στα τιμολόγια των
καταναλωτών. Δεν αποκλείεται μάλιστα να γίνει αναγκαστική χρήση
των υδάτινων πόρων, χρήση που κατά τις θερινές περιόδους θα επιφέρει νέα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας
των πολιτών.
Πέρα από τα τεχνικά μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν, γεννάται
το εξής ερώτημα: για ποιο λόγο η διοίκηση της ΔΕΗ δεν παρουσίασε
την μελέτη καιρό πριν, παρά περίμενε το παρά πέντε για να τη δώσει
στη δημοσιότητα; Και όταν λέμε στο παρά πέντε εννοούμε ενάμιση
μήνα περίπου πριν την προγραμματισμένη απόσυρση της μονάδας του
Αμυνταίου, η οποία συμπλήρωσε τις 17.000 ώρες λειτουργίας. Τα δύο
πιθανά σενάρια είναι ότι η ΔΕΗ δίνει επιχειρήματα στην κυβέρνηση
έτσι ώστε να ζητήσει εκείνη από την Ε.Ε. την επέκταση της διάρκειας
λειτουργίας του Αμυνταίου και της Καρδιάς, στις 32.000 ώρες. Τέλος,
είναι κοινή αποδοχή ότι η Κομισιόν δεν πρόκειται να εγκρίνει αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος, τα «ΑΔΙ λιγνίτη». Άρα είναι πολύ πιθανό
να ακυρωθεί και ο διαγωνισμός για την πώληση της Μεγαλόπολης
και της Μελίτη, ή να πωληθούν σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Άρα η
μελέτη επιχειρεί μάλλον να στείλει μήνυμα στη Κομισιόν ότι οι μονάδες που χρειαζόμαστε θα κλείσουν, ενώ το έλλειμμα θα είναι πολύ
μεγάλο, με τη χώρα να πρέπει να στηριχτεί στο φυσικό αέριο, τη στιγμή που δεν υπάρχουν για κάτι τέτοιο οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Ανοδική τροχιά για τη μέση τιμή

ην ανιούσα πήρε μέσα στο Σεπτέμβριο η μέση οριακή τιμή συστήματος, σημειώνοντας αύξηση που άγγιξε το 7,27%. Ήταν το
τέταρτο στη σειρά επταήμερο που η τιμή συνέχισε να ανεβαίνει. Συγκεκριμένα μεταξύ 3 & 9 του Σεπτέμβρη καταγράφονταν στα
72,17/MWh, την ώρα που η ελάχιστη άγγιζε τα 64,34/MWh και η
μέγιστη τα 76,53 ευρώ ανά MWh.
Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου μάλιστα, έφτασε τα 74,87 ευρώ ανά MWh.
Στο εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου
Ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης αναφέρεται ότι η άνοδος στη μέση τιμή
είναι αποτέλεσμα της συνάρτησης της συνεχούς αύξηση των τιμών
ρύπων, των υψηλών τιμών στο χονδρεμπόριο, καθώς και στην αυξημένη εγχώρια ζήτηση, λόγω καλοκαιριού.
Ακόμη, σύμφωνα πάντα με το Ινστιτούτο, ρόλο έπαιξε και η πτώση
της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ κατά 68 GWh σε εβδομαδιαίο επίπεδο, καθώς και κάποιων μονάδων της ΔΕΗ που έτυχε να βρίσκονται τη στιγμή της μέτρησης εκτός λειτουργίας λόγω είτε βλάβης είτε συντήρησης.
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Γιατί θα καθυστερήσει η παράδοση της μονάδας
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V;

Τ

εράστια προβλήματα θα επιφέρει η καθυστέρηση της παράδοσης της μονάδας
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V, καθυστέρηση η οποία
ανακοινώθηκε στα μέσα του Ιούλη και θα φτάσει μέχρι και τα δύο χρόνια, ενώ θεωρείται η
πιο ακριβή και η πιο μεγαλεπίβολη επένδυση
της ΔΕΗ.
Την καθυστέρηση ανήγγειλε ο Πρόεδρος της
ΔΕΗ, ο οποίος χωρίς να δώσει καμία διευκρινιστική απάντηση στο γιατί, δεν εξήγησε πως θα
προληφθεί η μεγάλη οικονομική ζημιά που θα
ανατρέψει τον ενεργειακό σχεδιασμό της επιχείρησης και της χώρας, καθώς και του λιγνίτη
στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης κατά
την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στη ΔΕΗ
και την ανάδοχο εταιρία ΤΕΡΝΑ, ήταν οι 50 μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου. Τον
Μάρτιο του 2013 υπεγράφη η σύμβαση, ενώ
στα τέλη του 2015 εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος
αφού υπέγραψε το πρωτόκολλο εγκατάστασης.
Πέρασαν 28 μήνες για να εκδοθεί η οικοδομική
άδεια και να μπορέσει να προχωρήσει η εγκατάσταση. Κανονικά έπρεπε τον Ιανουάριο του
2020 η μονάδα να μπει σε εμπορική λειτουργία.
Πληροφορίες λένε, ότι λόγω της καθυστέρησης
της έκδοσης της οικοδομικής αδείας, η εταιρεία
είχε ζητήσει από το 2015 παράταση έξι μηνών,
αίτημα το οποίο και απερρίφθη από τη ΔΕΗ.

Η επιχείρηση έχει
υποστηρίξει σε απάντηση της σε σχετικό
δημοσίευμα, ότι το έργο
της 5ης Μονάδας του ΑΗΣ
Πτολεμαΐδας εξελίσσεται
με κανονικούς ρυθμούς
και οι εκταμιεύσεις γίνονται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα. Ουδεμία καθυστέρηση υπάρχει λόγω των συνοδών
έργων που απαιτούνται
και καμία επίπτωση δεν
έχει η πορεία ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων αυτών στο χρονοδιάγραμμα που εκτελεί ο
Ανάδοχος του Έργου Πτολεμαΐδα V.
Οι παραπάνω διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα,
αφού το Κέντρο Υψηλής Τάσης, το πιο σημαντικό
και χρονοβόρο έργο, το οποίο απαιτεί 25 μήνες
κατασκευής, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.
Η ολοκλήρωση του έργου, θα επιφέρει ουσιαστική στήριξη στον εκσυγχρονισμό του λιγνιτικού παραγωγικού δυναμικού και την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας. Θα είναι ένα σύγχρονο
περιβαλλοντικά έργο, που θα μειώσει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου κατά 40% και
των σωματιδίων κατά 90%. Η συνολική προ-

βλεπόμενη ισχύς θα φτάνει τα 660 MW, ενώ η
θερμική ισχύς του θα εξασφαλίσει 140 MW, για
την τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας. Το κόστος
της επένδυσης αγγίζει τα 1,4 δις ευρώ. Για την
κάλυψη του παραπάνω ποσού διασφαλίστηκε
χρηματοδότησης 700 εκατ. ευρώ από κοινοπρακτικό σχήμα γερμανικών τραπεζών, με την
κάλυψη της ΕΤΕ και του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα προέρχονται από ίδια κεφάλαια.
Η διοίκηση θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις για την καθυστέρηση της παράδοσης
της επένδυσης και να εξηγήσει εν συνεχεία με
ποιους τρόπους θα καλύψει τη «ζημιά», που
έρχεται για να προστεθεί σε μία ήδη βεβαρημένη κατάσταση.

Υπεγράφη η Διακήρυξη για το Υδρογόνο

Υ

πεγράφη στις 18 του Σεπτέμβρη η διακήρυξη επί της «Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο», στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κιντς της Αυστρίας.
Εκ μέρους της Ελλάδας, ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης, επεσήμανε δύο
καίρια ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο υπό διαμόρφωση Πακέτο Καθαρής Ενέργειας.
Το πρώτο αφορά τη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, η οποία θα
πρέπει να πλαισιωθεί από μηχανισμούς επάρκειας ισχύος που θα διασφαλίσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς και την απρόσκοπτη
λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς, της οποίας η διάρκεια θα πρέπει να
ταυτίζεται με το χρόνο της οριστικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων.

Ακόμη, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να
σχεδιάσει μία ολοκληρωμένη πολιτική καταπολέμησης της ενεργειακής
φτώχειας, πράγμα που θα σημαίνει πως κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ η Ελλάδα θα σταθεί αρωγός στην ένταξη τέτοιας πρόβλεψης στη νέα Οδηγία.
Αναλυτικότερα, η διακήρυξη για το Υδρογόνο, είναι μία δεσμευτική
πρωτοβουλία με στόχο την ώθηση των κυβερνήσεων στην ενίσχυση και τη
συνεργασία μεταξύ τους πάνω στο κομμάτι της έρευνας και των εφαρμογών, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση του υδρογόνου στην ηλεκτροπαραγωγή και τη θέρμανση. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη
προσπάθεια της Ε.Ε. να περιορίσει τη χρήση άνθρακα και τις εκπομπές
του κατά 40% μέχρι το 2030.
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Έ

Black out και εθνική γκρίνια

να καλοκαίρι αλλιώτικο από τα άλλα
ήταν αυτό που έφυγε. Πέρα από την
εθνική τραγωδία του Ματιού, έχουμε
να θυμόμαστε τα μεγάλα μπλακ άουτ της Αθήνας και κυρίως της Ύδρας. Οι ανωμαλίες αυτές
στην ηλεκτροδότηση και μάλιστα πάνω στη full
season έφεραν στην επιφάνεια χρόνιες ανεπάρκειες και βεβαίως πολύ γκρίνια.
Οι υπεύθυνοι των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έκαναν
λόγο για αστοχία υλικού για την περίπτωση της
Αττικής, ενώ για την Ύδρα έψαχναν την σπάνια
βλάβη, που τους πήρε 34 ώρες για να την αποκαταστήσουν, αφού αρχικά δεν μπορούσαν να
την εντοπίσουν. Κακή συγκυρία θα πει κάποιος.
Ωστόσο θα πρέπει να εξετάσουμε με περισσότερο ρεαλισμό τη συνολική κατάσταση. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι εδώ και χρόνια
τα βαθύτερα προβλήματα στη
λειτουργία του ΑΔΜΗΕ και
του ΔΕΔΔΗΕ εντοπίζονταν στη
συντήρηση και θωράκιση του
ηλεκτρικού συστήματος.
Την ίδια ώρα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει
μειώσει τις επενδύσεις στα δίκτυα κατά 45% την τελευταία
τριετία, ενώ λειτουργεί με
σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικό
προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, απαραίτητη για
την ασφάλεια του συστήματος.
Όταν για παράδειγμα σημειώνεται μία διακοπή ρεύματος
από κακοκαιρία, στην ουσία
δεν έχουν αντικατασταθεί τα αλεξικέραυνα στο
δίκτυο. Ελλείψεις σημειώνονται επίσης σε κολόνες, καλώδια και μετρητές, αλλά και σε υλικά
που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων.
Υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα είναι οι ελλείψεις
τεχνικού προσωπικού, λένε οι εργαζόμενοι
αλλά και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ. Για παράδειγμα, για την Ύδρα αλλά και τις Σπέτσες υπάρχει
μόνο ένας τεχνικός, ενώ υπάρχουν υποσταθμοί
που δεν διαθέτουν επί 24ώρου βάσεως προσωπικό, όπως στο Λαύριο, υποσταθμός ο οποίος
τροφοδοτεί και το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος
Βενιζέλος».
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Εάν δεν επαλειφθεί ο κακός συνδυασμός της
μείωσης δαπανών και ελλείψεων τεχνικών και
υλικών, τα φαινόμενα του καλοκαιριού δεν θα
αργήσουμε να τα ξαναδούμε.
Πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι
η ΡΑΕ βρίσκεται με την πλάτη στο τοίχο, διότι
χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός για να
δοθούν οι απαιτούμενες εξηγήσεις.
Οι βλάβες του φετινού καλοκαιριού, έφεραν
στην επιφάνεια πτυχές του ρόλου της ΡΑΕ, ως
προς τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών
που παρέχουν ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της
εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς
και διανομής αντίστοιχα. Κατά πόσο δηλαδή η
Αρχή αξιολογεί την ποιότητα και τι είδους προ-

βλέψεις έχει θεσπίσει εάν μετά την αξιολόγηση
διαπιστώσει τυχόν αστοχίες από την πλευρά των
Διαχειριστών; Ας μην ξεχνάμε πως η ΡΑΕ είναι
αρμόδια γα τα έσοδα των ΑΔΜΗΕ- ΔΕΔΔΗΕ τα
οποία φτάνουν και το 1 δις ευρώ, εγκρίνοντας
τα αντίστοιχα τέλη για τα δίκτυα μεταφοράς και
διανομής αντίστοιχα, τα οποία χρεώνονται στις
λογαριασμούς του ρεύματος.
Η αγορά περιμένει αναλυτική τοποθέτηση
της ΡΑΕ σχετικά με τις κυρώσεις που διαθέτει
και επιβάλλει, διότι επιφέρουν και οικονομική
ζημία όπως στην περίπτωση της Ύδρας. Ήδη ο
δήμαρχος έχει κινηθεί δικαστικά ενάντια των
όποιων υπευθύνων ενώ ακολούθησαν οι ξενο-

δόχοι και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες του νησιού, ζητώντας αποζημιώσεις.
Τι συνέβη στην περίπτωση της Ύδρας
Ο ένας και μοναδικός τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ
ειδοποιήθηκε για τη βλάβη στις 5:30 το πρωί
και άρχισε να ψάχνει το δίκτυο για να εντοπίσει
τη βλάβη. Οι υπόλοιποι τεχνικοί ήρθαν από το
Ναύπλιο στις 12 το μεσημέρι. Η πρώτη διάγνωση για διαρροή από το εφεδρικό καλώδιο ήταν
λανθασμένη, με αποτέλεσμα να περάσουν άλλες
5 ώρες στο ψάξιμο. Τελικά η βλάβη εντοπίστηκε
στη σύνδεση με τον υποσταθμό του Κρανιδίου,
ενώ υπήρξαν δυσκολίες στην έγκαιρη μεταφορά των ηλεκτροπαραγωγών ζυγών. Ακόμη
και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του
ΔΕΔΔΗΕ Αθανάσιος Μισδανίτης
παραδέχτηκε σε σχετικές δηλώσεις του ότι υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις τεχνικού προσωπικού, που ευθύνονται στην καθυστέρηση της αποκατάστασης της
βλάβης.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά,
έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά έκτακτων ελέγχων σε όλα τα
Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης του
ΑΔΜΗΕ, ενώ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος κλιμάκωσε τον
κύκλο επαφών με Ευρωπαίους διαχειριστές συστήματος
μεταφοράς, έτσι ώστε να οριστικοποιήσει το ανάδοχο σχήμα
που θα αναλάβει τη διασύνδεση της Κρήτης με
το ηπειρωτικό σύστημα, για να μην έχουμε την
επανάληψη της Ύδρας σε εμβέλεια Κρήτης. Και
αυτό γιατί είναι γνωστό πως λόγω απόσυρσης
των ενεργοβόρων ντιζελακίνητων μονάδων
κινδυνεύει να μείνει από το 2020 χωρίς ρεύμα. Γεγονός που ωστόσο φαντάζει μακρινό, μιας
και η ολοκλήρωση της μικρής διασύνδεσης με
την Πελοπόννησο που προχωρεί χωρίς εμπόδια
και η συνδρομή των ΑΠΕ που καλύπτει το ¼ της
ζήτησης, λειτουργούν ως ασφαλιστική δικλείδα
στην ενεργειακή επάρκεια του νησιού. Ας μείνει
η Ύδρα ένα αρνητικό περιστατικό κακής συγκυρίας.

Η αιτία του

Η

έκρηξη σε διακόπτη στο Κέντρο Υψηλής
Τάσης στην Παλλήνη ήταν η βασική
αιτία για το black out που σημειώθηκε
στην Aττική στις 22 Αυγούστου. Το πρόβλημα
εντοπίστηκε στο εσωτερικό του διακόπτη και
ως εκ τούτου ήταν πολύ δύσκολη η ανίχνευση
της ζημιάς. Αυτό είναι το πόρισμα του ΑΔΜΗΕ,
μετά την εργαστηριακή ανάλυση για τη γενική
διακοπή ρεύματος. Με βάση μάλιστα και τα
στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου
Μεγάλων Ηλεκτρικών συστημάτων, η
αστοχία υλικού για την οποία έγινε εξ αρχής
λόγος αποτελεί σπάνια περίπτωση. Ο ΑΔΜΗΕ
δήλωσε ότι θα προσφύγει σε τρίτο εξωτερικό
εμπειρογνώμονα για να διερευνήσει εάν
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την
κατασκευή του διακόπτη.
Η ανάλυση έδειξε μεταξύ άλλων, ότι
η έκρηξη σημειώθηκε ενώ ο διακόπτης
βρίσκονταν σε κλειστή θέση και όχι κατά τη
διάρκεια χειρισμού. Τόσο οι τακτικοί όσο και
οι προληπτικοί έλεγχοι για τη συντήρηση του
συστήματος μεταφοράς είχαν ολοκληρωθεί
από την αρχή του καλοκαιριού. Οι έκτακτοι

black out της Αττικής

έλεγχοι μάλιστα που πραγματοποιήθηκαν
τέλος Αυγούστου έδειξαν ότι το αρμόδιο
προσωπικό της Διεύθυνσης Συντήρησης/
Συστήματος Μεταφοράς επιθεώρησε τον
εξοπλισμό των ΚΥΤ Αγίου Στεφάνου, Αχαρνών,
Κουμουνδούρου, Παλλήνης, Θεσσαλονίκης,
Λαγκαδά, Λάρισας, Καρδιάς, Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου, Μελίτης, Τρικάλων και Νέας
Σάντας, καθώς και στους υποσταθμούς Δόξας,
Λαμίας και Κορίνθου, χωρίς να εντοπιστούν
προβλήματα που θα έχρηζαν άμεσης λύσης.
Δεν είναι λίγοι ωστόσο εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι για τα μεγάλα black out
του καλοκαιριού, δεν ευθύνεται άλλος από τη
μείωση των επενδύσεων στα δίκτυα διανομής,
που την τελευταία τριετία μάλιστα έφτασε
το 45%. Οι επενδύσεις το 2015 μειώθηκαν
κατά 186 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 άλλα
140 εκατ. ευρώ. Τις επενδύσεις ακολουθούν
οι καθυστερήσεις στον χρόνο εξυπηρέτησης
των πελατών. Πολλοί υποστηρίζουν μάλιστα
πως στην περίπτωση της Ύδρας, εάν είχαν
ολοκληρωθεί οι μεγάλες επενδύσεις του

ΔΕΔΔΗΕ για τηλεχειρισμό και ψηφιοποίηση
των δικτύων, η αποκατάσταση θα είχε επέλθει
πολύ νωρίτερα.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει άλλη άποψη για τη μείωση
των επενδύσεων. Υποστηρίζει ότι, όχι απλώς
δεν μειώθηκαν, αλλά αντίθετα αυξήθηκαν τα
τελευταία δύο χρόνια. Δίνοντας τα στοιχεία
των επενδύσεων, οι δαπάνες συντήρησης
του συστήματος μεταφοράς διαμορφώθηκαν
στα 37,4 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το 2017
έφτασαν τα 39,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη, μετά το
black out της Ύδρας, έχει προγραμματιστεί η
ενίσχυση ή και η αναβάθμιση 16 υποβρύχιων
διασυνδέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η
τήρηση του κανόνα Ν-1, του να μην υπάρχει
δηλαδή διακοπή εάν παρουσιαστεί πρόβλημα
σε ένα από τα κύρια καλώδια διασύνδεσης,
ενώ νέα υποβρύχια καλώδια θα ποντιστούν
στον κόλπο της Καλλονής Λέσβου μεταξύ Ηλίου
και Σκιάθου, μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου,
Τροιζηνίας-Πόρου, Καλύμνου και Λέρου και
Κεραμωτής-Θάσου, σε βάθος πενταετίας.

Προκηρύχθηκε η κατασκευή
του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο

Τ

έλος στην υπερφόρτωση του ηλεκτρικού
δικτύου Πελοποννήσου βάζει ο ΑΔΜΗΕ, με
την προκήρυξη του έργου για κατασκευή
του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου, μαζί
με τη γραμμή μεταφοράς 400kV. Η γραμμή μεταφοράς θα συνδέει το Κέντρο με το ΚΥΤ της
Μεγαλόπολης. Το έργο αυτό θα αλλάξει ριζικά
την υπάρχουσα κατάσταση, αφού θα δώσει τη
δυνατότητα στη μονάδα της Μεγαλόπολης να
λειτουργεί στην ονομαστική της ισχύ των 800
MW, αυξάνοντάς την κατά 300 MW.
Τα έργα αυτά είναι ενταγμένα στο Δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς
2018-2027 του Διαχειριστή. Πρόκειται για τα
βασικά έργα της επέκτασης του συστήματος

υπερυψηλής τάσης στην Πελοπόννησο,
αυξάνοντας τον ηλεκτρικό χώρο στο δίκτυο της
Πελοποννήσου, ανεβάζοντας κατακόρυφα την
εγκατεστημένη ισχύ.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου
είναι οι 26 μήνες, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη
γραμμή μεταφοράς που θα συνδέει τα Κέντρα
Μεγαλόπολης και Κορίνθου.
Όσον αφορά τη δεύτερη γραμμή, αυτή θα
κατασκευαστεί στο πλαίσιο επέκτασης του
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
ενέργειας 400kV προς την Πελοπόννησο, ενώ
τα κυκλώματα 400kV θα περάσουν από την
πλευρά του Αντιρρίου, περνώντας και από την
Πάτρα.

Όπως έχει δηλώσει και ο Υπουργός
Γ. Σταθάκης, η ολοκλήρωση της γραμμής θα
δώσει τη δυνατότητα στη μονάδα φυσικού
αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη να
λειτουργήσει στην ονομαστική της ισχύ, ενώ
εκτιμάται πως θα καταφέρει να καλύψει τις
ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από
και προς την Πελοπόννησο.
Δεν είναι όμως όλα ρόδινα στρωμένα. Η
τοπική κοινωνία αντιδρά στην κατασκευή των
έργων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της
αποπεράτωσης, η οποία ναι μεν θα ξεκινήσει
αλλά με ορίζοντα τριετίας, ενώ μέχρι το
2024 θα είναι έτοιμη και μία ακόμη γραμμή
μεταφοράς για τη σύνδεση των ΚΥΤ Κορίνθου
και Κουμουνδούρου.
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Ηλεκτρισμός ίσον η σύγχρονη ζωή

Έ

χουμε άραγε αναρωτηθεί ποτέ σοβαρά πώς θα ήταν η ζωή μας
χωρίς τον ηλεκτρισμό; Χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια; Σαφώς
και δεν θα μιλούσαμε για μια σύγχρονη και άνετη ζωή, σαφώς
και δεν θα μιλούσαμε για πρόοδο. Είναι όμως πράγματι δύσκολο να
αποδεχτούμε πως όλη μας η ζωή εξαρτάται στην ουσία από ένα καλώδιο.
Υπάρχει στα αλήθεια κίνδυνος να επιστρέψουμε μέσα από μια μεγάλη
δοκιμασία σε άλλες δεκαετίες; Τότε που οι παππούδες μας διάβαζαν με
τις λάμπες πετρελαίου και τα τρόφιμα διατηρούνταν στον πάγο;
Ένα ιστορικό παράδειγμα είναι αυτό του 1859. Όταν η λεγόμενη Στεμματική Εκπομπή Μάζας από τον ήλιο, το συμβάν του Carrington, χτύπησε τη Γη, προωθώντας το Βόρειο Σέλας νότια ως την
Ταϊτή. Ακολούθησαν γεωμαγνητικές καταιγίδες, ενώ οι σπινθήρες στις
παγκόσμιες τηλεγραφικές γραμμές καθώς και οι φωτιές που ξέσπασαν
σε τηλεγραφικά γραφεία, απενεργοποίησαν το βικτωριανό διαδίκτυο,
όπως το ονόμαζαν.
Αν κάτι τέτοιο ή έστω παρόμοιο συνέβαινε στις μέρες μας, τα
αποτελέσματα θα ήταν καταστροφικά για τα σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρισμού,
τους υπολογιστές και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ οι βλάβες θα χρειάζονταν
χρόνια για να επιδιορθωθούν. Μία αντίστοιχη δύσκολη κατάσταση συνέβη
στις 23 Ιουλίου του 2012, με αποτέλεσμα η Γη να ξεφύγει από την πορεία
της για 15 ημέρες.
Όλα αυτά είναι μεγάλης εμβέλειας προβλήματα. Δείτε κάτι πολύ
μικρότερο, το φετινό ζήτημα της Ύδρας και τα θέματα που άνοιξε τόσο
στον τουρισμό όσο και στους ίδιους τους κατοίκους. Και αν κάποιοι
θεωρούν γραφικό το να κοπεί το ρεύμα για λίγες ώρες, φανταστείτε τί θα
συμβεί στο σπίτι μας εάν κοπεί για ημέρες. Και κάπου εδώ φτάνουμε στην
αιτία. Τις πταίει για τα προβλήματα στην αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας; Μα φυσικά η έλλειψη καυσίμου για την παραγωγή της.
Τριάντα οχτώ χώρες στην Ευρώπη διενήργησαν δοκιμές προσομοίωσης
της ενεργειακής ασφάλειας το 2014, εξετάζοντας δύο σενάρια διακοπής
της παροχής ενέργειας για περίοδο έξι μηνών. Το πρώτο έχει να κάνει με
την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε.
και το ευρύτερο με τη διαταραχή των ρωσικών εισαγωγών αερίου μέσω
της ουκρανικής διαδρομής διέλευσης.
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Στη χώρα μας πέρασαν στα ψιλά αυτά τα stress tests, ενώ εκτιμήθηκε
ότι δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού η Ελλάδα έχει τον λιγνίτη. Τουλάχιστον… είχε τον λιγνίτη.
Συγκεκριμένα το 2017 η χώρα μας χρειάστηκε 51,5 TWh που προήλθαν
από λιγνίτη (17,5 TWh), Φυσικό αέριο (16,4 TWh), ΑΠΕ (9,1 TWh),
υδροηλεκτρικά (2,5 TWh) και εισαγωγές (6 TWh). Και μην ξεχνάμε φυσικά
ότι από τα παραπάνω αποθέματα, η υδροηλεκτρική παραγωγή πρέπει να
εξυπηρετήσει και τις αρδεύσεις πέραν από την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ οι
ΑΠΕ παράγουν όταν… φυσάει ο άνεμος και λάμπει ο ήλιος. Αυτό σημαίνει
ότι όταν δεν παράγουν πρέπει να υποκαθίστανται από θερμική παραγωγή,
δηλαδή από λιγνίτη και στη χώρα μας δεν μπορεί το απόθεμά του να
εξασφαλίσει το ποσοστό που απαιτείται. Και μάλιστα τη στιγμή που η ΔΕΗ
σχεδίασε και ανέπτυξε τα λιγνιτωρυχεία με ηλεκτροκίνητο εξοπλισμό,
ο οποίος τα τελευταία χρόνια παροπλίζεται από τους εργολάβους και
μπαίνουν τα πετρελαιοκίνητα σε ποσοστό 50%, μειώνοντας έτσι την
παραγωγή του λιγνίτη σε 10 TWh, σε κατάσταση ανάγκης.
Να μην ξεχνάμε βεβαίως και τις εκπομπές ρύπων. Η πολιτική της Ε.Ε.
δεσμεύει τη χώρα μας για απόσυρση 10 μονάδων λιγνιτικής παραγωγής
μέχρι το 2020, γεγονός που ναι μεν ελαφρύνει το βεβαρημένο
περιβάλλον, αλλά σε βάθος χρόνου. Και αυτό γιατί η απότομη διακοπή
των εργασιών επιφέρει νέες διαταραχές στην επιφάνεια του εδάφους.
Γι’ αυτό πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η διακοπή των
εργασιών, κυρίως σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα θα πρέπει να γίνει σταδιακά
και ομαλά.
Το γεγονός ότι μία χώρα μπορεί και καλύπτει ένα μέρος των
ενεργειακών της αναγκών με τα δικά της κοιτάσματα, δεν λέει απολύτως
τίποτε στη γεωπολιτική σκακιέρα. Μία γενικευμένη κρίση όπως αυτή
που έχει ήδη ξεκινήσει από την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη, θα παρασύρει
μαζί της πολλές ακόμη χώρες. Μην ξεχνάμε το παγκόσμιο χρηματιστήριο
ενέργειας. Γι’αυτό θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή πρόβλεψη στη χώρα μας
έτσι ώστε να στηριχτεί η παραγωγή του λιγνίτη σε επίπεδο 20 TWh, και η
χώρα να μην αφεθεί έρμαια στις επιχειρηματικές διαθέσεις των ισχυρών.

Η ΔΕΗ στη ΔΕΘ

Γ

ια ακόμη μία χρονιά η παρουσία της ΔΕΗ στη ΔΕΘ ήταν πολύ σημαντική.
Με στήριξη στους Γιατρούς του Κόσμου η ΔΕΗ δημιούργησε και παρείχε
δωρεάν περίπτερο για τη λειτουργία του Πολυιατρείου της οργάνωσης.

Στο δικό της εταιρικό περίπτερο η ΔΕΗ παρουσίασε τις θεματικές της σχετικά με τη συμβολή της στην εθνική οικονομία και τις αναπτυξιακές επενδύσεις στη νέα εποχή καθώς και τη ΔΕΗ- Επιχείρηση σύγχρονη, δυνατή,
σίγουρη για το μέλλον.

Η ΔΕΗ είχε τη δυνατότητα στην 83η Έκθεση να γνωστοποιήσει τον κρίσιμο
ρόλο της στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας, ως η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας. Την ίδια ώρα, μεγίστης σημασίας ήταν και η
παρουσίαση των επιχειρηματικών συνεργασιών επέκτασης σε νέες αγορές
και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων με σημαντικές ελληνικές και
ξένες εταιρίες.
Στο περίπτερο των Γιατρών του Κόσμου υπό την αιγίδα της ΔΕΗ, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα της υποβολής σε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, ενώ

συνεχίζεται σταθερά από τη ΔΕΗ το κοινωφελές έργο των Γιατρών του κόσμου. Φέτος λειτούργησαν τρία ιατρεία: γενικό-παθολογικό, παιδιατρικό και
οφθαλμολογικό, με τους εθελοντές γιατρούς να παρέχουν δωρεάν προληπτικό έλεγχο και πρωτοβάθμια κλινική εξέταση, καθώς και πολλές ιατρικές
συμβουλές. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο λειτούργησε και έκθεση φωτογραφίας, καθώς και προβολή βίντεο με τις αποστολές των Γιατρών του Κόσμου.
Η στήριξη των Γιατρών του Κόσμου από τη ΔΕΗ δεν σταματά στη ΔΕΘ. Περιλαμβάνει την ενίσχυση των γενικότερων δράσεων των Γιατρών του Κόσμου,
τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην υλοποίηση όλων των
εργασιών, την αγορά ιατρικών αναλωσίμων, καθώς και την αγορά 1000 εισιτηρίων εισόδου στη ΔΕΘ και δωρεάν διάθεση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η επιχείρηση εκτιμά ότι η στήριξη των Γιατρών του Κόσμου δεν αποτελεί
συμβατική υποχρέωση της, αλλά καθήκον της στο να συμπαραστέκεται με
κάθε τρόπο στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.
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Σε απόγνωση βρίσκονται εργαζόμενοι και πελάτες στο κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που συνέβη το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα της πόρτας του καταστήματος, λόγω της αυξημένης και μαζικής προσέλευσης πελατών
σημειώθηκε λιποθυμικό επεισόδιο σε έναν συμπολίτη μας. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου διακομίστηκε ο άτυχος άνδρας στο νοσοκομείο της
πόλης μας, και από ότι πληροφορηθήκαμε κατέληξε εκεί. Στα γραφεία της εξυπηρέτησης πελατών της Περιοχής Λάρισας διαδραματίστηκε άλλο ένα τραγικό γεγονός από τα τόσα που συμβαίνουν καθημερινά στους χώρους εξυπηρέτησης πελατών. Οι συνάδελφοι της
πρώτης γραμμής δουλεύουν καθημερινά κάτω από τραγικές συνθήκες, χωρίς διαλλείματα προκειμένου να εξυπηρετήσουν δεκάδες
συμπολίτες μας, σε ένα κτίριο που σταμάτησαν οι εργασίες διαχωρισμού εδώ και ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ. Επιτέλους τι άλλο πρέπει να
γίνει για να καταλάβουν κάποιοι ότι το κτίριο της Περιοχής Λάρισας πρέπει να ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
Σας τονίζω ότι στους απαράδεκτους χώρους εργασίας δουλεύουν συνάδελφοι με σοβαρά προβλήματα υγείας και πρέπει να δοθεί
μια λύση ΑΜΕΣΑ.
Το Δ/Σ.

Στην εποχή
της ενεργειακής μετάβασης

Κ

ινητήρια δύναμη της ανάπτυξης είναι ο «κόσμος» των κατανεμημένων ενεργειακών
πόρων, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο energy Post, ο Jan Vrins, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής συμβουλευτικής εταιρείας Navigant. Είναι σημαντικό να
αντιληφθούμε πως η Ευρώπη πια επικεντρώνεται στην επέκταση της παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε θέση να εφαρμόσει μία έξυπνη πολιτική
πάνω στην αγορά εργασίας. «Βλέπουμε μία τεράστια μετατόπιση της αξίας να έρχεται στα
επόμενα δέκα χρόνια στην αγορά ενέργειας, αυτό θα πρέπει να είναι ένα πολύ μεγάλο
θέμα στην Ευρώπη», σημειώνει ο Jan Vrins, ο οποίος εκτιμά ότι η ανάπτυξη των κατανεμημένων ενεργειακών πόρων θα είναι οχτώ φορές ταχύτερη σε σύγκριση με την παραγωγή
κεντρικών σταθμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυση του διάσημου συμβούλου καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η εξέλιξη αυτή θα αλλάξει ριζικά όλο το ενεργειακό σύστημα. Από το
πώς λειτουργεί, ποιοι είναι οι παραγωγοί και ποιοι είναι οι καταναλωτές. Μπροστά σε αυτή
τη νέα κατάσταση, η Ευρώπη έχει ακόμη να πράξει πολλά για να προλάβει τις εξελίξεις.

Τα μικροδίκτυα μπορούν
Ένα δεδομένο που έχει κατακτήσει η Αμερική και όχι η Ευρώπη στις μέρες μας, είναι τα
μικροδίκτυα. Τι προσφέρουν; Μπορούν και ομογενοποιούν διασπαρμένες μονάδες ακόμη
και σε επίπεδο γειτονιάς, ενώ εξασφαλίζει και την ενεργειακή ασφάλεια. Την ίδια ώρα,
οι καθετοποιημένες εταιρείες κοινής ωφέλειας, είναι ένα ακόμη επιτυχημένο μοντέλο σε
πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Μια εταιρεία κοινής ωφέλειας αναφέρει ο Vrins, είναι σε θέση
να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις για όλο το τεχνικό κομμάτι του μικροδικτύου και την
αποτελεσματική σύνδεση του με το κεντρικό σύστημα. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη,
είναι διασπορά αποφάσεων και δράσεων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση τόσο φαινομένων
γραφειοκρατίας όσο και λαθεμένων τεχνικών αποφάσεων.
Η σκέψη του διάσημου συμβούλου επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ αναφέρει πως σπουδαίο ρόλο μπορούν να διατελέσουν οι διαχειριστές του συστήματος διανομής, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τον οριζόντιο πια διαχωρισμό και όχι τον κάθετο. Στο
νέο μοντέλο του Vrins οι διεσπαρμένοι ενεργειακοί πόροι θα αποτελέσουν τα θεμέλια του
συστήματος, με το κεντρικό να έχει ρόλο backup, ενώ οι ασύρματες και τοπικές λύσεις
ευελιξίας θα αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος αφού θα αποδειχτούν φθηνότερες.
Άρα είναι ευκαιρία για την Ευρώπη να αλλάξει τώρα το ενεργειακό μοντέλο. Δεν φτάνουν μόνο οι ΑΠΕ. Είναι πολύ σπουδαία βέβαια η μεταστροφή ολόκληρου του κόσμου στις
καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκαθίδρυση του καινούριου όμως πρέπει
να γίνει και με νέους όρους και τρόπους, για να επιτευχθεί η αρχική σκέψη και ο τελικός
στόχος. Καθαρή ενέργεια, λιγότεροι ρύποι, ανταποδοτικό κέρδος.

Νότια Ρόδος:
Ξεκίνησε
δοκιμαστικά
το νέο εργοστάσιο

Έ

χει ήδη ξεκινήσει και δίνει φορτία συμπληρώνοντας τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού, το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ, στη Νότια
Ρόδο. Όπως όλα δείχνουν μέχρι το Νοέμβρη θα
λειτουργεί κανονικά, όπως ενημέρωσε πρόσφατα ο
δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι του νησιού.
Όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι, έχουν ήδη λάβει
διαβεβαιώσεις για την ενεργειακή θωράκιση του
νησιού από τον Διευθυντή παραγωγής του εργοστασίου. Συγκεκριμένα ο κ. Πλατής, διαβεβαίωσε τον κ
Χατζηδιάκο, ότι θα καλυφθούν όλες οι ενεργειακές
ανάγκες της Ρόδου, ενώ θα υπάρχει σταθεροποίηση
του δικτύου και επάρκεια παραγωγικού δυναμικού
του νέου εργοστασίου.
Μέσα του Ιούλη ξεκίνησε η λειτουργία της Μονάδας 1 από τις συνολικά επτά, ενώ σε εξέλιξη
βρίσκονται οι δοκιμές με φορτίο και στις υπόλοιπες
μονάδες, με το χαρακτηριστικό ότι κάθε δοκιμή σε
κάθε μία μονάδα απέχει από την άλλη 15 ημέρες.
Η συνολική απόδοση των 7 μηχανών θα φτάσει τα
105 MW, ενώ η εν λόγω παραγωγή θα συνεισφέρει
στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δυναμικού της χώρας.
Φέτος, για τελευταία χρονιά, λειτούργησαν τα
εφεδρικά H/Z συνολικής ισχύος 35 MW, στους υποσταθμούς Αφάντου και ΘΗΣ. Ο δήμαρχος του νησιού
μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ανάπτυξη της νέας μονάδας δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη για την
τοπική κοινωνία, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
και εγγυάται την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη του
νησιού.
Τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, οι
νέες μηχανές του εργοστασίου είναι υπερσύγχρονες,
με συνολική ισχύ τα 115 MW. Ο ΑΗΣ Σορώνης παράγει 230 MW. Τα 100 MW της παραγωγής του νέου
εργοστασίου καλύπτονται από μηχανές ντίζελ, ενώ
τα υπόλοιπα καλύπτονται με αεριοστοβιλικές μονάδες και με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, με χρήση ντίζελ για μικρότερο κόστος. Όπως δείχνουν οι μελέτες, το νέο εργοστάσιο, θα δώσει λύση στο πρόβλημα
της επάρκειας ρεύματος, για τα επόμενα 20 χρόνια.
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Τα ζητήματα ενέργειας και η επόμενη μέρα στην Ευρώπη

Π

εριορισμό των κρατικών ενισχύσεων που δίνονται ως αποζημίωση
για την εφεδρική λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, θέλει να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αποζημίωση αυτή δίνεται
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού σε περιπτώσεις
αιχμιακής ζήτησης.
Ωστόσο το μέγα ενεργειακό ζήτημα που βρίσκεται εν εξελίξει στην
Ευρώπη είναι ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και των δικαιωμάτων ρύπων. Ήδη το διατηρητέο όριο των εκπομπών
άνθρακα έχει σταθεροποιηθεί στα 550g/KWh. Αυτό που ίσως δούμε στο
μέλλον είναι η συμμετοχή στους μηχανισμούς ισχύος όλων των μορφών
ηλεκτροπαραγωγής. Συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των εργοστασίων
άνθρακα. Η διευθύντρια ενέργειας στο Υπουργείο Οικολογίας της Γαλλίας,
έχει τονίσει σε παλαιότερες δηλώσεις της ότι στο τέλος της ημέρας αυτό
που μετράει είναι οι τόνοι CO2 που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.
Αυτό θα είναι δεδομένο για τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από
εδώ και στο εξής, ενώ μέχρι το 2025 θα πρέπει να έχουν επεκταθεί και
στις υφιστάμενες. Αυτό που εκκρεμεί είναι να παρθεί η απόφαση για τον
τρόπο εφαρμογής της. Οι εθνικές κυβερνήσεις εμφανίζονται θετικές και
συνεργάσιμες, ωστόσο υποστηρίζουν ότι για οποιαδήποτε απόφαση θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη δεσμεύσεις και συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν την κύρωση της νέας νομοθετικής πρότασης. Χώρες όπως η
Ελλάδα και η Ρουμανία, έχουν ζητήσει μία παράταση χρόνου, έτσι ώστε
να μπορέσουν να εισέλθουν ομαλά στη νέα εποχή, με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες. Πριν ένα χρόνο το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας, έθεσε ανοιχτά τις ανησυχίες του σχετικά με τις συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για το μέλλον των
υφιστάμενων μηχανισμών και τη συμμόρφωσή τους, δεδομένης και της
Συμφωνίας του Παρισιού. Τελικά όμως ποιος είναι ο καταλληλότερος για να
αποφασίσει για τον τρόπο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς; Η ευρωπαϊκή οικογένεια ή το κάθε κράτος ξεχωριστά για τον εαυτό του; Η Ευρώπη
αποφασίζει. Το κάθε κράτος όμως έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τον
μηχανισμό ισχύος σε περίπτωση έκτακτης ενεργειακής κρίσης. Αυτό απο-

Μ

Τίτλοι τέλους για τη σχολή ταχύρρυθμης
εκπαίδευσης στην Αρκαδία

ε τη σύσταση της εταιρείας «Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ» μπαίνει
τέλος στη λειτουργία της σχολής ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στην Αρκαδία. Έτσι το 90% του προσωπικού των δύο μονάδων της περιοχής
περνά στη νέα εταιρεία, ενώ στη ΔΕΗ παραμένει μόνο το προσωπικό που
απαιτείται για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Φυσικού Αερίου
«Μεγαλόπολη V». Για αυτούς τους λόγους και επειδή το εκπαιδευτικό έργο
που αφορά το εναπομείναν προσωπικό δεν δικαιολογεί τη λειτουργία του
κέντρου, η ΔΕΗ αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του, τουλάχιστον για
ένα χρονικό διάστημα.
Ο πρόεδρος της εταιρείας και διευθύνων σύμβουλος Μ. Παναγιωτάκης
διαβεβαιώνει ότι το προσωπικό δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο οποιασδήποτε
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φασίζεται από την αξιολόγηση επάρκειας στην οποία υπόκεινται τα κράτη
μέλη. Από τη μέτρηση δηλαδή της προσφοράς ενέργειας ανά πάσα στιγμή
συμπεριλαμβανομένων των ωρών αιχμής. Σε αυτό το δεδομένο τα κράτη
μέλη αντιδρούν, θεωρώντας ότι η λύση πρέπει να δίνεται σε εθνική βάση,
παράλληλα με την ευρωπαϊκή οδηγία. Βέβαια, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να
έχουμε αδιαφανείς διαδικασίες, κάτι που εύστοχα έχει επισημάνει και ο
Florent Merellesi, επικεφαλής διαπραγματευτής του Green/EFA group στην
μεταρρύθμιση της αγοράς.
Άλλο ένα ζήτημα που έρχεται να προστεθεί στην ατζέντα, είναι οι διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά πόσο λοιπόν θα πρέπει
να συνυπολογίζονται όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να θεσμοθετήσει
έναν εθνικό μηχανισμό ισχύος; Αν και πρόκειται για μια εύκολη λύση, μιας
και η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει μία χώρα μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες μιας άλλης, ωστόσο θα πρέπει να υπολογίσουμε τις
τιμές. Όλο το παραπάνω πρέπει να γίνεται χωρίς αναταραχές που επιφέρουν σειρά ανατιμήσεων και αυξήσεων, που ενδεχομένως να επηρεάσουν
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Πολλά είναι τα ερωτήματα γύρω και από τη διακοψιμότητα των ΑΠΕ. Τα
ερωτήματα εντείνονται μάλιστα όσο αυξάνεται το μερίδιο τους στο ενεργειακό μίγμα. Τα κράτη διαβεβαιώνουν ότι έχει προβλεφθεί ένα back up
για τους μηχανισμούς ισχύος, έτσι ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση στις πιο
καθαρές μορφές ενέργειας.

βλαπτικής μεταβολής, αφού κάποιοι θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες άλλων μονάδων, ενώ όσοι επέλεξαν να μεταφερθούν στη νέα θυγατρική, έχει
ληφθεί σχετική μέριμνα για την εργασιακή τους κατάστασης, με την πρόσφατη
υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Η ίδια επιβεβαίωση έχει εκφραστεί και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γ. Σταθάκη, ο οποίος έχει υποστηρίξει κατά καιρούς σε δηλώσεις του, αλλά και πρόσφατα στη Βουλή απαντώντας σε ερωτήσεις των
βουλευτών Αρβανιτίδη και Κωνσταντινόπουλου, ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι διασφαλισμένα, ενώ ρυθμίζεται και το θέμα της σύνταξης
του νέου κανονισμού εργασίας των εταιρειών, σύμφωνα με την εργατική
νομοθεσία.

Γιατί φουσκώνουν οι λογαριασμοί ρεύματος

Ε

μφανέστατες είναι πλέον οι αυξήσεις
του ηλεκτρικού ρεύματος στους
λογαριασμούς μας, είτε οικιακοί είναι
αυτοί είτε επαγγελματικοί. Η ραγδαία
αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων CO2
στο χρηματιστήριο ρύπων, είναι αιτία αλλά
ίσως και πρόφαση για αυτές τις αυξήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
έλθει στο φως της δημοσιότητας, η ΔΕΗ
έχει πενταπλασιάσει την ειδική χρέωση
που προσθέτει για το Κόστος Δικαιωμάτων
Εκπομπών CO2, στη Μέση Τάση, αυξάνοντας από 2,5 ευρώ τη χρέωση της MWh, κοντά
στα 12 ευρώ.
Η αύξηση αυτή επηρεάζει όλους τους
παρόχους. Κάποιοι από τους εναλλακτικούς
ωστόσο έχουν προχωρήσει σε αναπροσαρμογές
των τιμολογίων τους, ενώ την ανηφορική οδό
έχουν πάρει και οι προσφορές για τους νέους
πελάτες. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κανένας

Τ

σε αυτά τα επίπεδα για το λόγo του ότι οι
εταιρείες προμήθειας είχαν από καιρό
αγοράσει μεγάλες ποσότητες ρεύματος
σε χαμηλές τιμές μέσω των δημοπρασιών
ΝΟΜΕ.

Λογαριασμοί
ρεύματος

Καταναλωτές

ΜΗΝΑΣ

εναλλακτικός πάροχος δεν προσφέρει πλέον τη
MWh κάτω από τα 62 με 63 ευρώ. Αυτό ισχύει
κυρίως για τη Mέση Tάση. Όσον αφορά την Χαμηλή, τα τιμολόγια για μεγάλους επαγγελματικούς καταναλωτές κινούνται πάνω από τα 70
ευρώ.
Και πάλι καλά να λέμε για τις ανωτέρω
χρεώσεις, οι οποίες όσο περνά ο καιρός να
έχουμε γνώση ότι θα αυξάνονται. Παραμένουν

Την ίδια ώρα η ΔΕΗ αγοράζει το 40%
των αναγκών της στην προμήθεια από
το pool με την Οριακή Τιμή Συστήματος.
Τα αποτελέσματα του τρίτου και τέταρτου
τριμήνου της ΔΕΗ θα δείξουν κατά πόσο
αυτά τα επίπεδα τιμών αλλά και η άνοδος
των ρύπων, δεν θα δημιουργήσουν ντόμινο
ανατιμήσεων και φυσικά αυξήσεων στην
αγορά. Και αν τελικά αυξηθούν όλες οι τιμές,
τι θα γίνει με τα τιμολόγια του μεγάλου όγκου
των καταναλωτών Χαμηλής Τάσης, δηλαδή,
οικιακών εμπορικών και επαγγελματικών;
Αυτό θα είναι το καυτό ερώτημα που σύντομα
θα κληθεί και η ΔΕΗ να απαντήσει.

Ξεκινά η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας

ριάντα γεωθερμικά πεδία σε όλη τη χώρα, προγραμματίζει να
αξιοποιήσει το Υπουργείο Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε μέσα στο
καλοκαίρι σε σχετική διαβούλευση για το νομοσχέδιο «Έρευνα,
εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας και
άλλες διατάξεις». Στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων θα δοθεί
έμφαση στην ανάπτυξη πεδίων με θερμοκρασία έως 90ο C, έτσι ώστε να
αξιοποιηθούν για άμεσες χρήσεις με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, με αυστηρούς ωστόσο κανόνες.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι συντάσσεται Εθνικό Μητρώο
Σημείων Αξιοποίησης Γεωθερμίας και δημιουργείται διαδικτυακή πύλη
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί, θα καταγράφεται το
σύνολο των γεωτρήσεων άντλησης και επανεισαγωγής, οι οποίες έχουν
κατασκευαστεί με σκοπό την αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού στη
χώρα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός γεωθερμικού πεδίου είναι ότι αρχικά
κατηγοριοποιείται σε τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ οι
ευρύτεροι χώροι μέσα στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας
γεωθερμικού δυναμικού θερμοκρασίας έως 90ο C, ονομάζονται περιοχές
γεωθερμικού ενδιαφέροντος. Σε αυτές τις περιοχές, αυξάνεται η ελάχιστη
θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμικού δυναμικού κατά 5ο C. Τα οφέλη
είναι πολλά, κυρίως για τις τοπικές οικονομίες. Δίνεται η δυνατότητα
αξιοποίησης αρκετών αγροτικών γεωτρήσεων για άρδευση, ενώ θεσπίζονται και ανταποδοτικά οφέλη από τα μισθώματα. Έχει ήδη αποφασιστεί
ότι το 10% του ποσού των ετήσιων αναλογικών μισθωμάτων θα διατίθεται
στους δήμους.

Τα τελευταία χρόνια η γεωθερμική ενεργεία παρουσίασε αργή
αλλά σταθερή άνοδο. Ωστόσο λόγω οικονομικών και κανονιστικών
περιορισμών, η ανάπτυξη της υπερβολικά βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας
τείνει να περιοριστεί.

Τη διαχείριση των τοπικών γεωθερμικών πεδίων θα έχει η ίδια
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ η διαδικασία του διαγωνισμού στα
τοπικού ενδιαφέροντος πεδία θα ολοκληρώνεται μέσα σε 30 ημέρες.
Τώρα το νομοσχέδιο ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές και απλουστεύει

Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε στο νου μας ότι οι διερευνητικές
γεωτρήσεις δεν είναι και τόσο ακίνδυνες. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις
η επιχείρηση δεν εγγυάται τον εντοπισμό θερμού νερού. Σημαντικό επίσης
το στοιχείο ότι σε αντίθεση με την τηλεθέρμανση, δεν υπάρχει κυβερνητικό
ταμείο αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση κινδύνων που ακολουθούν τις
επιχειρήσεις αυτές.
Η χώρα μας, λόγω των κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, διαθέτει
πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό και θεωρείται από τις πλέον ευνοημένες
χώρες παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί γεωθερμικά πεδία
σε 30 περιοχές σε όλη τη χώρα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για
άμεσες χρήσεις, με ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
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ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΟΣΌΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΕ

υξάνονται οι ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας που θα δημοπρατηθούν μέσω
ΝΟΜΕ, έπειτα από απόφαση του Ελληνικού
Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η ΕΧΕ αποφάσισε
ότι θα αυξήσει κατά 172 MWh/h τις ποσότητες
που θα δημοπρατηθούν κατά την τέταρτη και
τελευταία δημοπρασία της φετινής χρονιάς
που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβρη.
Συνολικά λοιπόν θα δημοπρατηθούν 344 MWh/h
και αυτό λόγω της ενεργοποίησης της ρήτρας
απόκλισης του μεριδίου της ΔΕΗ, όπως ορίζεται
από τον μνημονιακό στόχο για το 2018. Η ΕΧΕ
μάλιστα έχει προτείνει στη ΡΑΕ με σχετική
εισήγηση, να κατανέμει ισόποσα τις ποσότητες.

Τ

Κάθε φορά που θα αποκλείεται ο στόχος
πάνω από 2% θα ενεργοποιείται η διαδικασία
της επιπρόσθετης εκχώρησης μεγαβατώρων
ανά ώρα προς δημοπρασία. Αυτό μπορεί να
εντοπισθεί από τον εξάμηνο έλεγχο που διεξάγει
η ΕΧΕ.
Μέχρι το 2020 θα πρέπει το ποσοστό της ΔΕΗ
στη λιανική να έχει περιοριστεί κατά 50%. Ωστόσο
οι έξτρα ποσότητες είναι εμφανώς μειωμένες
κατά 50%, έπειτα από συμφωνία δανειστών
κυβέρνησης, για τη μείωση του «πέναλντι»
στο μισό, την ίδια ώρα που προκηρύχθηκε ο
διαγωνισμός για την πώληση των λιγνιτικών
μονάδων.

Αίτημα για μηδενικές
εκπομπές ρύπων

ο αίτημα εταιριών για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα, λαμβάνεται πλέον
πολύ σοβαρά υπόψη, για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής στο Σαν Φρανσίσκο, ομάδα εταιρειών του φορέα The Prince of Wales’s
Corporate Leaders Group με έδρα στο Κέμπριτζ, κατέθεσε αίτημα συμφωνίας όλων
των κυβερνήσεων μέχρι το 2050 για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Στην εν
λόγω Σύνοδο, συγκεντρώθηκαν ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο καθώς και επιστήμονες και
επιχειρηματίες.
Αν η απόφαση για καθαρές μηδενικές εκπομπές μέχρι 2050 είναι θετική, τότε θα
απελευθερωθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα που απαιτούνται για την μετάβαση σε
μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως υποστήριξε και η ομάδα
The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται
στις συνομιλίες για την κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει όμως το καθεστώς καθαρών
μηδενικών εκπομπών άνθρακα; Σημαίνει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ουσιαστικά ισοσκελισμένες. Η παγκόσμια
Διάσκεψη Κορυφής, συγκέντρωσε και οργάνωσε ένα νέο κύμα κινητοποίησης, αν και οι
διαφωνίες μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν ήταν μεγάλες.
Δεν είναι λίγοι οι φορείς που επέκριναν τις κυβερνήσεις για απουσία σχεδίου αλλά
και αισιοδοξίας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, παρά τα έντονα καιρικά και
γεωλογικά φαινόμενα που ειδικά φέτος παρουσίασαν έκρηξη.
Η CLG υπογράμμιζε τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις,
οι οποίες χρειάζονται σαφή μηνύματα από τις κυβερνήσεις για τις προθέσεις και τους
μελλοντικούς προσανατολισμούς. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ανοιχτά τα μάτια
στο μέλλον, προετοιμάζονται για τη μετάβαση σε μία εφοδιαστική αλυσίδα χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο χρειάζεται ένας υποχρεωτικός στόχος, που
θα δώσει την αίσθηση του επείγοντος που απαιτείται και θα κινητοποιήσει τους βασικούς
παίκτες.
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Το πρώτο εξάμηνο μάλιστα, το μερίδιο της
ΔΕΗ απέκλινε από το μνημονιακό στόχο κατά
12 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Με αυτό το
δεδομένο οι έξτρα ποσότητες θα έπρεπε να
ανέλθουν στις 688 MWh/h. Με την εφαρμογή
της ρήτρας για ελάττωση κατά 50%, φτάσαμε
στις 344 MWh/h. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρήτρα
απόκλισης θα καταργηθεί τα επόμενα χρόνια, με
την προϋπόθεση βέβαια να έχει προχωρήσει η
αποεπένδυση και να υπογραφούν οι συμβάσεις
αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase
agreements), όπως ακριβώς ορίζει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας.

Έναρξη λειτουργίας
του ΙΙΕΚ-ΔΕΗ Ενεργειακό
Ινστιτούτο

Α

πό την Καρδιά του Ενεργειακού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ξεκινά η ΔΕΗ τη συμβολική λειτουργία του ΙΙΕΚ
ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο. Σκοπός του Ινστιτούτου
να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενώ
θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επαγγελματική εξέλιξη

των σπουδαστών, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων
γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Η ΔΕΗ
έχει τεράστια εμπειρία στην τεχνογνωσία του Ανθρώπινου
Δυναμικού, υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι ώστε το Ινστιτούτο να
καταστεί ένα από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιοχής.
Το ΙΙΕΚ θα διαθέτει ειδικότητα Τεχνικού Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικότητα Τεχνικού Αυτοματισμών, ενώ οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ιστοσελίδας
www.iekdei.gr
Υ.Γ. Ο ι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόέκυψε θέμα με την
πληρωμή των διδάκτρων. Είναι άραγε έτσι ή πρόκειται
για προβοκάτσια.

Πράσινη ανάπτυξη:

Τ

ο 2012 στην κλιματική σύνοδο του ΟΗΕ
στο Ρίο ντε Τζανέϊρο, κάνει την εμφάνισή
του ο όρος Πράσινη Ανάπτυξη. Τι σημαίνει όμως πρακτικά για τις οικονομίες ο όρος
αυτός; Σημαίνει την απόλυτη αποσύνδεση του
ΑΕΠ από τη χρήση φυσικών πόρων, έτσι ώστε
να επενδύουμε πια σε αποδοτικές τεχνολογίες
και να εισάγουμε τα κατάλληλα κίνητρα, ώστε
να περιορίσουμε την ανθρώπινη, αρνητική
επίδραση στο φυσικό κόσμο. Πόσο εφικτό
όμως είναι αυτό το σχέδιο;
Το περσινό περιβαλλοντικό πρόγραμμα του
ΟΗΕ, εξέτασε ένα σενάριο για το κόστος του
άνθρακα να φτάνει στα 573 δολάρια ανά τόνο,
με έναν προστιθέμενο φόρο στην εξόρυξη του,
ο οποίος θα επέφερε ραγδαία
τεχνολογική καινοτομία με
οικονομική στήριξη από το
κρατικό
προϋπολογισμό.
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα
η ανθρώπινη κατανάλωση
φυσικών πόρων, το 2050
να φτάνει τους 132 τόνους,
σενάριο χείριστο, διότι μέσα
σε αυτό το σενάριο έχει ληφθεί
υπόψη και το φαινόμενο της
αναπήδησης, με αύξηση της
ζήτησης και πτώση των τιμών.
Μία άλλη ομάδα εξέτασε το
ενεχόμενο του τι θα συμβεί
εάν ολόκληρη η Γη υιοθετούσε
τις βέλτιστες πρακτικές για
αποδοτική χρήση των φυσικών
πόρων. Καλύτερο σενάριο,
αφού η κατανάλωση στην υπόθεση αυτή
έφτασε τους 93 δις τόνους μέχρι το 2050.
Ένα προηγούμενο υπολογιστικό μοντέλο
προέβλεψε τι θα συμβεί στην παγκόσμια χρήση
φυσικών πόρων αν η οικονομική ανάπτυξη
συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό, έδειξε ότι μέχρι
το 2050 η ανθρώπινη κατανάλωση φυσικών
πόρων θα έχει αυξηθεί σε 10 εκατ. τόνους.
Τρίτο σενάριο που εξετάστηκε είναι εάν όλα
τα κράτη συμφωνούσαν ότι ένας φόρος θα
αύξανε το κόστος του άνθρακα από τα 50 στα
236 δολ. ανά τόνο. Το αποτέλεσμα έκανε λόγο
για διπλασιασμό της αποδοτικότητας, ωστόσο

μύθος ή αλήθεια;

πάλι θα φτάναμε τους 95 δις τόνους το 2050,
άρα πάλι δεν θα ήμασταν στο σωστό δρόμο για
την επίτευξη του στόχου, που δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι είναι η απόλυτη αποσύνδεση.
Όλες οι μελέτες καταλήγουν δυστυχώς
στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι υπάρχουν φυσικά
όρια στο πόσο αποδοτικά μπορούμε να
χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι η χρήση φυσικών πόρων
θα πρέπει να συνοδεύεται και με πρόβλεψη για
συμπληρωματική στήριξη υλικών πόρων.
Μήπως όμως τα παραπάνω σενάρια θέτουν
υπό εξέταση και αμφισβήτηση ολόκληρη την
ιδέα της πράσινης ανάπτυξης; Κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από την

Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ αλλά και τον
ΟΗΕ, που από το 2012 μέχρι και σήμερα
έχουν εκδώσει μία σειρά από εκθέσεις και
μελέτες για την πράσινη ανάπτυξη. Ωστόσο,
τα στοιχεία δείχνουν ότι χρειάζεται μία ριζική
αναθεώρηση, δεδομένου ότι η αποσύνδεση της
οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων,
παραμένει μέχρι και σήμερα ανέφικτη.
Άρα οδηγούμαστε ίσως στο πιο δύσκολο
πολιτικά αλλά και πιο εύκολο κοινωνικά
σενάριο. Οδηγούμαστε στη λήψη μέτρων και
στην επιβολή αυστηρών ορίων στη χρήση
πόρων, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει

ο διάσημος οικονομολόγος Ντάνιελ Ο Νιλ.
Τα όρια αυτά σημαίνουν ότι δεν θα εξάγουμε
περισσότερα από τη γη και τις θάλασσες
απ’ότι μπορούν να ανανεώσουν. Αυτό
μπορεί να γίνει με διεθνείς συμβάσεις και
οικονομικές κυρώσεις. Και επιτέλους, λίγο
πριν την κατάρρευση θα πρέπει να πάψουμε
να λαμβάνουμε υπόψη το ΑΕΠ ως δείκτη
οικονομικής επιτυχίας και να βάλουμε στο
παιχνίδι το GPI, τον δείκτη δηλαδή πραγματικής
προόδου, που λαμβάνει υπόψη τη ρύπανση και
την εξάντληση των φυσικών πόρων.
Αν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτηφράση κλισέ αλλά έτσι είναι- αν θέλουμε

δηλαδή να έχουμε και αύριο απόθεμα καθαρού
νερού, καθαρού αέρα και τροφής θα πρέπει
να παραιτηθούμε από τις αχόρταγες βλέψεις
μας πάνω στην οικονομική ανάπτυξη και τη
συσσώρευση χρήματος.
Και επιτέλους, ας δούμε το πρόβλημα στην
καρδιά του. Απαραίτητα προϊόντα για την
επιβίωσή μας υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι
δεν διανέμονται σωστά και δίκαια. Η δίκαιη
κατανομή και το δίκαιο μοίρασμα είναι αυτό
που θα επιφέρει την ισορροπία στη ζωή, την
οικονομία, την κοινωνική πραγματικότητα και
φυσικά την ισορροπία στον πλανήτη.
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Τώρα με τα drones… όλα καλύτερα

αρελθόν θα αποτελούν σε λίγο καιρό οι δυσκολίες στον εντοπισμό
βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο, αφού στη μάχη μπάινουν τα drones. Η
τεχνολογία είναι εδώ για να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να βοηθήσει τον άνθρωπο να λύνει εύκολα και γρήγορα τα προβλήματά του. Έτσι
λοιπόν δεν είναι μακρινή η ημέρα που τα drones θα εποπτεύουν καλώδια
και υποσταθμούς και θα εντοπίζουν βλάβες και αίτια, καθώς και κλοπές
υλικών, κατάσταση που έχει πάρει αυξητικές διαστάσεις στις μέρες μας.
Την τεχνολογία ακολουθεί η τεχνογνωσία. Έτσι και οι τεχνικοί της ΔΕΗ
με τη σειρά τους θα εκπαιδεύονται σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, κάνοντας virtual εργασίες στο δίκτυο.
Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος της ΔΕΗ και για τη νέα ενεργειακή
εποχή, τον οποίο σχεδιάζει να τον υλοποιήσει μέσα από το εργαστήριο
καινοτομίας για την ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα. Το σχέδιο αυτό, παρουσιάστηκε μάλιστα σε εκδήλωση, αρχές του Οκτώβρη, από τον καθηγητή και πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκο Χατζηαργυρίου, παρουσία ερευνητών
και επιχειρηματιών.
Ήδη ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει να αποστέλλει προσκλήσεις σε ομάδες
επιστημόνων και σε startup εταιρείες, για να συμμετάσχουν σε σχετικό διαγωνισμό, στον οποίο θα βραβευτούν οι 5 καλύτερες προστάσεις.
Η βράβευση της κάθε πρότασης, ισούται με 60.000 ευρώ, αφού θα δίνει
τελική λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το δίκτυο
διανομής, αλλά και σε μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αυξανόμενη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η όλο και μεγαλύτερη προσφορά
και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι και τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει εντός των ημερών, ενώ οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 5 Νοέμβρη. Η τελική επιλογή των 5 καλύτερων προτάσεων, θα ανακοινωθεί στις 15 Δεκεμβρίου,

όπου και θα υπογράψουν συμβόλαιο με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την υλοποίηση
της ιδέας τους.
Συγκεκριμένα, στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: άτομα
με συμπληρωματικές γνώσεις όπως software developers, ειδικοί σε
ενέργεια, αναλυτές, data analysts, product developers, finance and
management experts.
Οι θεματικές στις οποίες θα υποβάλλονται καινοτόμες λύσεις,
είναι:
Εφαρμογές big data & data analytics για εποπτεία και παρατηρησιμότητα του δικτύου, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και deep learning
για αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του δικτύου, διαχείριση ΑΠΕ και
ενσωμάτωση ΑΠΕ για υλοποίηση συστημάτων προβλέψεων, καθώς και
των ελέγχων τους, εφαρμογές image processing recognition και τεχνολογίες drone για επιτήρηση και συντήρηση του εναέριου δικτύου (αυτόματη
επεξεργασία δεδομένων, αναγνώριση τύπου υποσταθμών κτλ) και τέλος
εφαρμογές augmented και virtual reality, για την εκπαίδευση χειριστών
για την λειτουργία, εποπτεία και συντήρηση του δικτύου.

Ξεκινά η κατασκευή του υποσταθμού στη Νάξο

Ά

μεσα ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Υποσταθμού 150 κιλοβάτ
στη Νάξο και ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2019. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 8,8 εκατ. ευρώ.
Το έργο εντάσσεται στη β’ φάση της διασύνδεσης
των Κυκλάδων, ενώ η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της NARI Group Corporation, σε
σύμπραξη με την ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ.
Η ανάδοχος NARI Group Corporation είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στην Κίνα, με 17.000 εργαζόμενους.
Οι εξαγωγές της απλώνονται σε 90 χώρες, ενώ ο κύκλος εργασιών αγγίζει
τα 6 δις δολάρια.
Στη β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, περιλαμβάνονται επίσης η
κατασκευή και εγκατάσταση των υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης
που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο, καθώς και η ανα-
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βάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών διασυνδέσεων Λιβαδιού - Άνδρου και Άνδρου
- Τήνου. Το κόστος της β’ φάσης, αγγίζει τα
70 εκατ. ευρώ.
«Έχουμε την ελπίδα για εποικοδομητική συνεργασία» τόνισε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ
Μ. Μανουσάκης, ενώ υπογράμμισε ότι
απόλυτη προτεραιότητα για τον Διαχειριστή
αποτελεί η έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ επικεντρώνεται στην
επιτάχυνση όλων των projects που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό του
πρόγραμμα.
Τέλος, ευγνώμων για την ευκαιρία ολοκλήρωσης του έργου εντός
του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της
NARIGroup, τονίζοντας ότι θα διατηρήσουν ψηλά τις προδιαγραφές ποιότητας και θα τηρήσουν στο έπακρο τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Κυβερνο-επιθέσεις: μια καλά στημένη μπίζνα

Α

πόλυτα επιτυχείς θεωρούνται οι περισσότερες κυβερνο-επιθέσεις που
σημειώνονται στις μεγάλες
ανά τον κόσμο εταιρίες. Μπροστά στην επικείμενη ζημιά και
τον περιορισμό της, οι οργανισμοί καταβάλλουν σχεδόν ασυζητητί τα λύτρα,
χωρίς τις περισσότερες
φορές να ενημερώσουν
την αστυνομία. Αυτά τα
στοιχεία παρουσιάστηκαν
το καλοκαίρι στο συνέδριο
Black Hat στο Las Vegas, ενώ
οι περισσότερες επιθέσεις αποδείχτηκαν ότι έχουν πραγματοποιηθεί από
περιθωριακά και παραβατικά άτομα, γνωστά
στις αρχές για τη δράση τους. Στόχος πια οι μεγάλες
εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, σε ηλεκτροπαραγωγή και πετρελαϊκές
μονάδες αλλά και σε βιομηχανικές, που χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα και robot. Τα χρηματικά ποσά κυμαίνονται άνω των 1.0
εκατ. δολαρίων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης
είναι η επίθεση του ιού WannaCry τον Μάη του ‘17, όπου μεταξύ άλλων
επλήγησαν μονάδες της HONDA και το National Health Service της Αγγλίας.
Σειρά προτίμησης στους hackers στις ΗΠΑ, έχουν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα, αλλά και της καθαρής
ενέργειας. Ο ερευνητής Jason Staggs αναφέρει σε σχετική έκθεσή του,
ότι μία επίθεση σε μεσαίου μεγέθους αιολικό πάρκο, μπορεί να φτάσει
τα 700.000 δολάρια την ημέρα, τόσο από τα διαφυγόντα έσοδα, όσο και
από τα πρόστιμα από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, στα οποία τα αιολικά
πάρκα διοχετεύουν την παραγωγή τους.
Η λύση μέχρι στιγμής είναι μία, αν και όχι 100% επιτυχής. Η ευρεία
χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής κρυπτογράφησης. Η Ευρώπη ανησυχεί
για τρία θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το αν ο ενεργειακός τομέας
είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένος σε σχέση με άλλους, ποιοι είναι οι άμεσοι κυβερνο-κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις
και τέλος τι μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου.
Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει μέχρι στιγμής
εκδώσει δύο οδηγίες, την Directive on Security of Network Information
και τη Data Protection Regulation, ενώ έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα
εμπειρογνωμόνων με σκοπό την αναγνώριση και καταγραφή των δέκα
βασικότερων κυβερνο-κινδύνων στην ενέργεια.
Το EECSP- Expert Group έχει υποβάλλει τις προτάσεις του με στόχο την
ενίσχυση της ασφάλειας των ενεργειακών συστημάτων, καθώς και την
προστασία των πληροφοριών, εταιριών των χωρών μελών της Ε.Ε., έτσι

ώστε να διαφυλαχτούν τα προσωπικά δεδομένα
και οι πληροφορίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2016 δημοσιεύτηκε από
το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ενέργειας μία μελέτη, η
οποία στοιχειοθετεί την
καλύτερη διαχείριση των
κινδύνων στον κυβερνοχώρο, προβλέποντας
παράλληλα τα στοιχεία που
ενδέχεται να αλλάξουν στις
ενεργειακές υποδομές, ενώ
προτείνει δράσεις που μπορούν
να ληφθούν είτε μεμονωμένα είτε
ομαδικά για την προστασία των συστημάτων των επιχειρήσεων αλλά και των πολιτών.
Η εν λόγω μελέτη αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι κυβερνο-απειλές είναι μεταξύ των κύριων ανησυχιών των ηγετικών στελεχών στον
κλάδο της ενέργειας, ότι υπάρχει αυξανόμενη διασύνδεση και ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και ότι οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν πηγή
έντονης ανησυχίας στον ενεργειακό τομέα. Ακόμη ότι οι προμηθευτές
προϊόντων τεχνολογίας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, προωθώντας ή παρεμποδίζοντας στην αύξηση της προστασίας των ενεργειακών υποδομών, ότι οι ενεργειακές εταιρείες αναγνωρίζουν ολοένα και
περισσότερο την κυβερνο-επίθεση ως βασικό κίνδυνο και τέλος ότι η
κυβερνο-ασφάλεια είναι ένας μηχανισμός που βοηθά στην αντιστάθμιση
πιθανών οικονομικών ζημιών από μία κυβερνο-επίθεση.
Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην
Ευρώπη, αυξάνουν τις δαπάνες τους για την κυβερνο-ασφάλεια, προσφέροντας από τον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους μέχρι και το
50% των διαθέσιμων ποσών.
Από τις έρευνες έχει προκύψει ότι τα κακόβουλα λογισμικά έχουν
αυξηθεί από 52% το 2016 σε 64% φέτος, η αποστολή ηλεκτρονικών
μηνυμάτων από 51% σε 64%, ενώ η σημαντικότερη αδυναμία των επιχειρήσεων που φτάνει το 77% είναι όπως υποδηλώνουν οι έρευνες, οι
απρόσεκτοι ή ανυποψίαστοι εργαζόμενοι.
Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, οι απειλές στον κυβερνοχώρο
έχουν σταματήσει προ πολλού να αποτελούν θεωρητικές απειλές στη
χώρα μας. Η αύξηση των επιθέσεων μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστα
αποτελέσματα, ενώ οι διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει και να
εποπτεύουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων προστασίας αλλά και να κατανοούν πλήρως τους κινδύνους και τις επιπτώσεις
του. Αναγκαία δε, είναι και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και η
εφαρμογή του security- by- design, έτσι ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικές
στις κυβερνο- επιθέσεις.
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Κλέβουν ρεύμα και… οι πλούσιοι

Φ

αίνεται τελικά πως στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών δεν
επιδίδονταν μόνο οι αδύναμα οικονομικά πολίτες τα χρόνια της
κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το παράδειγμα των
«φτωχών» ακολούθησαν και πολλοί πελάτες με υψηλά εισοδήματα.
Στην καταγραφή σχετικά με το «πείραγμα των μετρητών»,
διαπιστώθηκαν πολυτελή διαμερίσματα, βίλες (άλλες με πισίνες, άλλες
χωρίς), κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καθώς και σούπερ
μάρκετ. Η έρευνα έδειξε μεταξύ άλλων ότι τις χρονικές περιόδους που οι
έλεγχοι δεν ήταν εντατικοί και οι κυρώσεις χαλαρές, σημειώνονταν αύξηση
των περιστατικών. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας κατά τον ΔΕΔΔΗΕ
ήταν το θεσμικό πλαίσιο της ΡΑΕ, που ίσχυε μέχρι και μερικούς μήνες. Το
πλαίσιο εκείνο προέβλεπε ότι όταν ο ΔΕΔΔΗΕ εντόπιζε τη ρευματοκλοπή
ήταν υποχρεωμένος, αφού αφαιρέσει τον μετρητή, να τον αντικαταστήσει
με καινούριο. Ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ Ν. Χατζηαργυρίου σε δηλώσεις
του έχει υποστηρίξει πως θα έπρεπε να γίνονται οι αναγκαίες έρευνες
από τον προμηθευτή ενέργειας, να υπολογιστεί η κλαπείσα κατανάλωση
και ο παραβάτης να πληρώσει με την τρέχουσα τιμή της κιλοβατώρας,
την ποσότητα ρεύματος που είχε υποκλέψει, διαδικασία που ωστόσο
απεδείχθη ιδιαιτέρως χρονοβόρα.
Οι ρευματοκλοπές εξελίχθηκαν σε πολύ καλά οργανωμένη και επικερδή
μπίζνα, αφού οργανωμένες ομάδες ιδιωτών ηλεκτρολόγων παρέχουν σε
όποιον θέλει να κλέψει ρεύμα, την τεχνογνωσία τους, με το αζημίωτο.
Η ταρίφα μάλιστα διακυμαίνεται αναλόγως. Άλλη είναι η χρέωση για τα
απελπισμένα νοικοκυριά, άλλη για όσους διαθέτουν «χοντρό πορτοφόλι».
Ωστόσο το μεγάλο ποσοστό ρευματοκλοπών έχει εντοπιστεί στα
νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που «χτυπήθηκαν» τα χρόνια των
μνημονίων και της οικονομικής κρίσης. Όπως επεσήμανε ο Διευθυντής
Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Δρόσος σε ημερίδα, η διεύρυνση της
κοινωνικής βάσης του φαινομένου αλλά και η προσφορά τεχνογνωσίας
για τη ρευματοκλοπή, εκτινάχτηκε τα χρόνια της κρίσης. Το φαινόμενο
αυτό πήρε όντως αυξητικές διαστάσεις και κατέληξε στην κοινωνική
αποδοχή και η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και η δραματική
μείωση των εισοδημάτων έφεραν χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε
αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και για
πολλές περιπτώσεις, η ρευματοκλοπή φάνηκε μονόδρομος.
Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα στοιχεία των παράνομων ηλεκτροδοτήσεων
από το 2005 μέχρι και το 2017. Σύμφωνα πάντα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ,

Α

το 2005 οι μη τεχνικές απώλειες ως ποσοστό της εισερχόμενης
ενέργειας στο δίκτυο διανομής, το μέγεθος δηλαδή που χάνεται λόγω
ρευματοκλοπών ήταν 0,2%. Το 2013 ανέβηκαν στο 1,1%, ενώ το
2015-2016 διπλασιάστηκαν αγγίζοντας το 2,2% καθώς και το 3,5%. Το
2017 σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση της τάξης του 4,2%. Τι σημαίνει
όμως πρακτικά αυτό το 4,2%; Σημαίνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ εντόπισε 9.125
ρευματοκλοπές. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονιά κορύφωσης
ήταν το 2016 με διαπιστωμένες 11.685 ρευματοκλοπές.
Ενδεικτικό της καλυτέρευσης της οικονομικής κατάστασης της χώρας
μας, είναι το γεγονός ότι φέτος για πρώτη φορά καταγράφεται ένα
φρενάρισμα στο φαινόμενο, όπως έχει δηλώσει ο Ν. Χατζηαργυρίου.
Αυτό οφείλεται, κατά τον Πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, στις αυστηρές κυρώσεις
που επιβάλλονται από το τέλος Μάρτη και μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο
διαπιστωμένος παραβάτης καλείται να καταβάλει την αξία της ενέργειας
που κατανάλωσε με σημαντικά προσαυξημένη τιμή της κιλοβατώρας. Πώς
ορίζεται αυτή η αύξηση; Βάση της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής των 0,15
ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσαυξημένης κατά 70%, δηλαδή με τιμή 0.255
ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ακόμη ο παραβάτης θα πρέπει να καταβάλει το
διαχειριστικό κόστος του ΔΕΔΔΗΕ, που ξεκινά από τα 300 και φτάνει μέχρι
και τα 750 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής, το ρεύμα διακόπτεται
εντός τακτικής προθεσμίας.
Μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν ήδη αποσταλεί 5.270 επιστολές σε
διαπιστωμένους παραβάτες, με οφειλές που ανέρχονται στα 14,7 εκατ.
ευρώ, ενώ μέχρι και σήμερα έχουν εισπραχθεί πάνω από 3 εκατ. ευρώ,
για 1.100 περιπτώσεις. Οι παραβάσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό
λογαριασμό, έτσι ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να διαθέτουν τα
χρήματα για τη μείωση των τιμών ρεύματος στους συνεπείς καταναλωτές.

Αποχώρηση

ποχωρώντας από την υπηρεσία ύστερα από 38 χρόνια, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα
όλα αυτά τα χρόνια. Ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες. Περάσαμε μαζί ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις. Σκοπός μου ήταν να παραμείνω για
λίγο ακόμη στην υπηρεσία αλλά το κλίμα στο μεγάλο λιμάνι είναι κακό, υγρό και ανθυγιεινό και έτσι αποφάσισα να συνταξιοδοτηθώ.
Σας ευχαριστώ όλους
Βασίλης Πανόπουλος /Κ.ΠΩΛ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ

22

Οι αλλαγές στην αγορά ενέργειας

Σ

τη βάση της ευρωπαϊκής ενεργειακής
ενοποίησης, οι ενεργειακοί τομείς του
ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στην
Ελλάδα, υφίστανται την τελευταία δεκαετία ριζικές μεταρρυθμίσεις. Με κατοχυρωμένο το δικαίωμα της επιλογής προμηθευτή για όλους τους
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και μία
10ετία, δραστηριοποιούνται σήμερα πάνω από
20 εταιρείες-εναλλακτικοί πάροχοι. Από τις 20,
οι τρεις μάλιστα αγγίζουν μερίδια αγοράς μεταξύ
3% και 5%. Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και στη χώρα μας μέσα στο
2018, οδήγησε στη σύσταση 17 νέων εταιρειών
για την προμήθεια του φυσικού αερίου.
Η χώρα μας έχει την υποχρέωση της μείωσης
του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ μέχρι το 2020, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει -και έχει ήδη επιφέρειαύξηση του ανταγωνισμού καθώς και ενίσχυση
επιθετικότερων τιμολογιακών πολιτικών, μαζί
με επέκταση σε νέα πεδία. Από την άλλη μεριά,
οι καταναλωτές ζητούν περισσότερο συνειδητές
επιλογές στη διαχείριση ενέργειας καθώς και
καλύτερη επικοινωνία, μαζί με διαφάνεια και
ευκολία στις συναλλαγές τους. Μία πρόσφατη
έρευνα της Deloitte έδειξε ότι οι νέες εταιρείες
ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και στη διαφοροποίηση των πελατειακών προσδοκιών, αξιολογώντας τις νέες ευκαιρίες και τις προκλήσεις
στους κρίσιμους τομείς των νέων προϊόντων.

Π

Και ενώ αυτά συμβαίνουν εδώ, στις χώρες
της Ε.Ε. έχουν ήδη εφαρμοστεί όλες αυτές οι
αλλαγές και η διαδικασία της απελευθέρωσης
προσάρμοσε σταδιακά τις αγορές ηλεκτρισμού
σε ένα αριθμό βασικών παρόχων ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 70 και 95%, ενώ οι καθετοποιημένοι πάροχοι, διατήρησαν τη δεσπόζουσα θέση
τους και με τα χαμηλότερα μερίδια αγοράς. Το
παράδειγμα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας,
μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό για τη δομή της
ελληνικής αγοράς, με την ύπαρξη ενός αρχικά
εδραιωμένου μονοπωλίου δραστηριοποίησης σε
όλη τη χώρα. Στην Πορτογαλία μάλιστα, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
περιόρισε σταδιακά το ποσοστό της κρατικής
EDP, φτάνοντας το 2016 στο 82%. Και αυτό
γιατί καταργήθηκαν σταδιακά οι ρυθμιζόμενες
χρεώσεις, ενώ επήλθε η σύζευξη των αγορών
Πορτογαλίας-Ισπανίας, μέσω του χρηματιστηρίου Ενέργειας καθώς και η δραστηριοποίηση
εταιρειών από την Ισπανία, οι οποίες απέσπασαν
ένα 15% από το μερίδιο αγοράς.
Πιο αργά κινήθηκαν τα πράγματα στην Γαλλία.
Σήμερα η ανταγωνιστικότητα της αγοράς δείχνει
να ανακάμπτει, με τα μερίδια της EDF που θεωρείται κρατικό μονοπώλιο, να βγαίνουν μειωμένα. Η επίτευξη αυτή συνέβη διότι ρυθμίστηκε η
πρόσβαση σε φθηνή αγορά των υπόλοιπων παρόχων, πρόσβαση σε φθηνό ρεύμα δηλαδή από
τα πυρηνικά εργοστάσια της EDF, σε συνάρτηση
με τη σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων
χρεώσεων.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, αυτό που ισχύει
στην Ε.Ε. μέχρι στιγμής, είναι η προσαρμογή τριών- τεσσάρων παρόχων με μερίδιο άνω του 5%
και με αθροιστικό μερίδιο μεταξύ του 65 και του
75%, καθώς και η δυνατότητα παροχής συνδυασμένων προϊόντων (όπως για παράδειγμα στην
Ιταλία).
Τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι καθοριστικά
για την πορεία της αγοράς, καθώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας. Η χώρα σε σχέση με τις
υπόλοιπες της Ε.Ε., βαδίζει με αργά βήματα, ενώ
πολλές είναι και οι δυσκολίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα ποσοστά αλλαγής εκπροσώπησης ανά κατηγορία πελατών στη λιανική αγορά
ηλεκτρισμού, βρίσκονται κάτω του 2%, ενώ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται κοντά στο 8%, τόσο για τον ηλεκτρισμό,
όσο και για το φυσικό αέριο. Η διείσδυση του
φυσικού αερίου στην Ελλάδα παραμένει κάτω
του μέσου ευρωπαϊκού όρου.
Σημαντική παράμετρος είναι και ο βαθμός
ικανοποίησης των αναγκών του καταναλωτή,
σύμφωνα και με το CEER. Οι πάροχοι για να
παραμείνουν ανταγωνιστικοί, απαιτείται να κατανοήσουν τις νέες προτιμήσεις, να υιοθετήσουν
καινοτομίες τιμολογιακών πολιτικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, ενώ θα πρέπει να
αναγνωρίσουν τα ειδικά χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας σταδιακά την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Πλωτό αιολικό πάρκο στη Νορβηγία

ολύ δελεαστική αλλά και ευφάνταστη
ακούγεται η ιδέα της κατασκευής ενός
πλωτού αιολικού πάρκου στη Νορβηγία.
Αυτή την ιδέα εξετάζει η νορβηγική εταιρία
Equinor, γνωστή παλαιότερα και ως Statoil.
Η επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στα
πετρέλαια, μπαίνει στη νέα εποχή, κάνοντας
επιχειρηματική στροφή στις καθαρές μορφές
ενέργειας.
Γνωρίζοντας μάλιστα ότι τα αποθέματα της
Βόρειας Θάλασσας οδεύουν προς εξάντληση,
ψάχνει τρόπους να εξασφαλίσει ενεργειακά
το Όσλο. Στόχος της η παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας για τις πλατφόρμες εξόρυξης,
αξιοποιώντας τα κοιτάσματα Fullfaks και Snorre.
Αν το σχέδιο στεφθεί με επιτυχία, ανοίγει
ο δρόμος για ευρύτερη χρήση της αιολικής
ενέργειας στη Νορβηγία και η χώρα θα μπορεί
να καλύπτει «καθαρά» τις ενεργειακές της
ανάγκες.
Το πάρκο θα αποτελείται από 11
ανεμογεννήτριες με ισχύ 8MW η κάθε μία.
Η Equinor υπολογίζει ότι το κόστος του
προγράμματος θα αγγίξει τα 5 δις κορώνες,
δηλαδή κοντά τα 530 εκατ. ευρώ, ενώ θα
υπάρξει και πολύ μεγάλη μείωση των εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα, πάνω από 200.000
τόνους τον χρόνο.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι
πρόκειται να καλύψει το 35% της ενέργειας
που απαιτείται για την εξόρυξη πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
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Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία που
πραγματοποίησε η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στην
έδρα του ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα.

Αντιπροσωπεία της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
στο συλλαλητήριο της θεσσαλονίκης

