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παρατηρητήριο

ενέργειας

Γράφει ο Φίλης Καϊτατζής

Επιτυχής επιθεώρηση
▪ Ο διεθνής αερολιμένας Αθη-

νών Α.Ε.–διαχειρίζεται τη λειτουργία
του «Ελευθέριος Βενιζέλος»– ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιθεώρησης της TÜV
AUSTRIA HELLAS, για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) του αεροδρομίου βάσει του
προτύπου EN ISO 50001.

«Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για

«Η

ΔΕΗ Α.Ε. εξακολουθεί να
είναι και θα
είναι στο μέλλον ο μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης
στην Ελλάδα, αν και εδώ και δύο δεκαετίες
οι κυβερνήσεις νομοθετούν, με διάφορες
αφορμές, σχεδόν μονότονα σε βάρος της
ΔΕΗ. Η οικονομική κρίση και η επιτροπεία
που επιβλήθηκε στη χώρα μας με τα μνημόνια οδήγησαν σε νέες καταστροφικές
αποφάσεις με θύμα τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας», υποστηρίζει
ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ Γιώργος
Αδαμίδης. Σε τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία που είχαμε μαζί του τοποθετήθηκε πάνω στο νέο τοπίο της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στο
κατά πόσο επιβάρυνε την ΔΕΗ
Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ
Α.Ε. η στάση των συνδικαλι- ΔΕΗ Γ. Αδαμίδης
στικών ηγεσιών.
δίνει την οπτική του
Ο ίδιος δεν πιστεύει (σ.σ.:
ήταν… αυτονόητο) ότι «για τη
για όσα συμβαίνουν
δυσχερή κατάσταση στην
στη μεγαλύτερη
οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ δεν
βιομηχανική
ευθύνεται η ΓΕΝΟΠ». Και θεωρεί ότι «με το νόμο 4336/15
επιχείρηση της χώρας
–τρίτο μνημόνιο– απαγορεύουν στη ΔΕΗ να παράγει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο από
το 50% της συνολικής ζήτησης της χώρας
–απώλεια σε τζίρο περίπου 2,5 δισ. ευρώ.
Με δεδομένο ότι έχει τη δυνατότητα να παράγει 12,5 γιγαβάτ στο
σύνολο της επικράτειας και η ζήτηση στο ηπειρωτικό σύστημα δεν
ξεπερνάει τα επτά γιγαβάτ, αντιλαμβάνεστε εύκολα ότι η ΔΕΗ είναι
τητες λιγνιτικής παραγωγής που το 2018 Έχουμε δώσει μάχες για να είναι το ηλεκτριυποχρεωμένη να καλύπτει μόνο τα
θα φτάσουν τα 1.230 MW».
κό ρεύμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, υπο3,5 γιγαβάτ. Άρα, περισσότερο από 7 γιγαβάτ
στηρίζοντας το εγχώριο καύσιμο, κόντρα σε
της επιχείρησης πρέπει να παραμένουν
εισηγήσεις όπως αυτή για εισαγωγή λιθάνΕνεργειακός σχεδιασμός
ανενεργά και όλα αυτά για να λειτουργούν
Για την ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ «είναι μείζον ζήτημα θρακα με σκοπό τη δημιουργία νέων μονάοι μονάδες των ιδιωτών».
η κατάρτιση και η υιοθέτηση ενός μακρο- δων ηλεκτροπαραγωγής υποτιμώντας τον
Ως «συνδικάτο είμαστε κατά των δημοπραχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος δικό μας λιγνίτη – ως καύσιμο βάσης».
σιών - ΝΟΜΕ. Η κυβέρνηση με τις ρυθμίσεις
πάνω από όλα θα διασφαλίζει την ασφάλεια Με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού
που νομοθετήθηκαν επιβάλλει στη ΔΕΗ: Να
και την επάρκεια της χώρας σε ενέργεια. Δικαστηρίου «η ελληνική κυβέρνηση προχάσει το 45% του μεριδίου της αγοράς των
πελατών που είχε τον Αύγουστο του 2015
–ήταν το 95% του συνόλου– μέσα σε τέσσερα χρόνια έως την 31η/12 του 2019 σε
ποσοστό κάτω του 50% μέσω του θεσμού
των δημοπρασιών ενέργειας. Στόχος αυτής
της “μεταρρύθμισης” θα ήταν η προσφορά
α πρέπει να αφήσουν την εταιρεία να επιχειρεί
διανομής όπως είναι η καταμέτρηση, οι ρευματοκλοπές,
φθηνότερου ρεύματος στους καταναλωτές,
με όρους ανταγωνισμού και όχι να τις επιβάλοι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι αποκοπές και οι συναπό τους εναλλακτικούς προμηθευτές μέσω
λουν ρυθμίσεις που λειτουργούν σε βάρος της
δέσεις για το σύνολο βέβαια των παροχών. Έτσι όπως
του… εξαναγκασμού της ΔΕΗ να τους διαΔΕΗ και τελικώς των καταναλωτών, τονίζει ο
εξελίσσονται τα πράγματα εκτιμώ ότι στο τέλος την
θέτει ενέργεια που παράγεται από τις λιγνιΓιώργος Αδαμίδης, πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, ο οποίος
προετοιμάζουν για να την ιδιωτικοποιήσουν.
τικές της μονάδες σε τιμές 32 ευρώ /MWh
αναφερόμενος στον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τον
Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες υπενθυμίζω ότι η
– πολύ κάτω του κόστους παραγωγής, τουΑΔΜΗΕ επισημαίνει:
ΔΕΗ ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που καταλάχιστον κατά 20 ευρώ. Oι ιδιώτες εναλλαΣτον όμιλο της ΔΕΗ Α.Ε. σήμερα έχουν απομείνει ο
σκεύασε το 1982 και 1983 τα πρώτα φωτοβολταϊκά και
κτικοί πάροχοι την εξάγουν για καλύτερες
ΔΕΔΔΗΕ (διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής
αιολικά πάρκα αντιστοίχως.
τιμές κερδίζοντας και η απελευθέρωση της
ηλεκτρικής
ενέργειαςσυστάθηκε
με
την
απόσχιση
του
Δυστυχώς, αντί να αξιοποιηθεί αυτή η πρωτοπορία, οι
αγοράς, που ξεκίνησε το 2003 στην Ελλάδα,
κλάδου διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.
κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν έδωσαν
επέφερε μόνο αύξηση των τιμών για τους
Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επιφορτισμένος –χωρίς όμως να έχει
τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να αναπτυχθεί στον τομέα των
καταναλωτές. Αποτέλεσμα είναι η ΔΕΗ να
τα απαραίτητα εφόδια, το προσωπικό και τα υλικά– να
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά αντίθετα την υποεπιβαρύνεται με απώλειες της τάξης των 50
ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις του δικτύου
νόμευσαν με αποτέλεσμα σήμερα να κατέχει μόλις το
εκατ. ευρώ κατ’ έτος και να υποχρεώνεται
να δημοπρατεί όλο και μεγαλύτερες ποσό-

«Αφήστε την να επιχειρεί με όρους
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