
 
 

14  OIKONOMIAΥΓΗΑΗ Κυριακή 13 Ιουνίου 2021
Εν

έρ
γε

ια
 

Της 
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑ 

  

Απρόβλεπτα και υψηλού ρί-
σκου τιμολόγια ρεύματος 
διαμορφώνονται στη λιανι-
κή αγορά (και) για τους μι-

κρούς καταναλωτές, που αντανα-
κλούν και εντέλει καθιερώνουν ως κα-
νονικότητα τη στρεβλή λειτουργία της 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού, 
μετακυλίοντας επιπλέον επιβαρύνσεις 
στους λογαριασμούς. 

Παρά τις πανηγυρικές δηλώσεις, 
από πέρσι, της κυβέρνησης Ν.Δ. για 
αγορές ηλεκτρισμού με μείωση του κό-
στους ρεύματος και καλύτερες τιμές 
για όλους, σήμερα οι καταναλωτές βρί-
σκονται εγκλωβισμένοι σε μια... ελεύ-
θερη αγορά που λειτουργεί με νέα δο-
μικά προβλήματα και βασικό χαρα-
κτηριστικό την έλλειψη ανταγωνισμού 
με όψη διαφόρων πρακτικών. 

Την εβδομάδα που πέρασε, η ΔΕΗ 
αποφάσισε να επιβάλει ρήτρα αναπρο-
σαρμογής χρεώσεων προμήθειας, η 
οποία βασίζεται στην Τιμή Εκκαθάρι-
σης Αγοράς, από τον Αύγουστο, με πα-
ράλληλη «έκπτωση» στην κιλοβατώρα 
κατά 30%, ώστε να χρυσώσει το χάπι 
της επιβάρυνσης, ενώ το τρίμηνο 
Μάιος - Ιούλιος θα υπάρχει ρήτρα 
CO2, χωρίς καμία... έκπτωση, σε όλα 
τα τιμολόγια της χαμηλής τάσης (νοι-
κοκυριά, επαγγελματίες, αγρότες). 

Στη μέση τάση (επιχειρήσεις) ήδη 
ισχύει αντίστοιχη ρήτρα, ενώ στον 
αέρα βρίσκονται οι συμφωνίες με την 
υψηλή τάση (βιομηχανία εντάσεως 
ενέργειας), οι διαπραγματεύσεις για τις 
οποίες, σημειωτέον, λήγουν, με βάση 
το σχετικό τελεσίγραφο της ΔΕΗ, στις 
15 Ιουνίου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αυξήσεις 
είναι μονόδρομος και έχουν ήδη πα-
γιωθεί από τους ιδιώτες προμηθευτές, 
καθετοποιημένους και μη, διαδικασία 
που ολοκληρώνεται από τη ΔΕΗ, στο 
πλαίσιο της προβληματικής λειτουρ-
γίας των νέων χονδρεμπορικών αγο-
ρών. 

Ρήτρες χονδρεμπορικής  
αγοράς και CO2 

Το... δίλημμα είναι πλέον: ρήτρα 
αναπροσαρμογής χρεώσεων προμή-
θειας (με τιμή εκκαθάρισης αγοράς ή 
άλλη παράμετρο κόστους, όπως αυτό 
της αγοράς εξισορρόπησης) ή ρήτρα 
CO2... Το μόνο βέβαιο είναι ότι πρό-
κειται για παράγοντες μεταβλητούς, 
που οδηγούν σε μη σταθερές τιμές και 
αντίστοιχη αβεβαιότητα για τους κατα-
ναλωτές όλων των κατηγοριών. 

Σημειώνεται ότι η μεσοσταθμική 
τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
(χονδρεμπορική) διαμορφώνεται στο 
πεντάμηνο 2021 ήδη σε 68,975 ευρώ / 
MWh (όταν για όλο το 2020 έφτασε σε 
58,172 ευρώ / MWh), ενώ τον Απρίλιο 
και το Μάιο ανήλθε σε 73,968 ευρώ / 
Mwh και 76,373 ευρώ / MWh, αντί-
στοιχα. 

Πάντως, οι καθετοποιημένοι συμμε-
τέχοντες φαίνεται πως προτιμούν να 
μεγιστοποιούν τα κέρδη τους όχι από 
τη λιανική, διευρύνοντας το μερίδιό 
τους, αλλά από την παραγωγή και την 
αγορά εξισορρόπησης, αφού οι ίδιοι 
επιδρούν στη λειτουργία τους, εξανε-
μίζοντας το όποιο κόστος τούς επιβα-
ρύνει, που μεταφέρεται από την αγορά 
εξισορρόπησης στην προμήθεια. Επο-
μένως η τιμή στην οποία πωλούν οι πα-

Το ρεύμα  
ακριβαίνει ελέω 
ελεύθερης αγοράς 
Παρά τις περσινές πανηγυρικές δηλώσεις της κυβέρνησης για φθηνό ρεύμα,  
τα τιμολόγια έχουν πάρει την ανηφόρα με ρήτρες που μετακυλίουν επιβαρύνσεις  
στις πλάτες των καταναλωτών 
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ραγωγοί ως προμηθευτές είναι η τιμή 
που διαμορφώνεται στην αγορά. 

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τους 
ακριβούς, λόγω αυξημένων CO2, λι-
γνίτες, ακόμα κι όταν εντάξει στο σύ-
στημα ο ΑΔΜΗΕ λιγνιτική παραγωγή 
για λόγους ευστάθειας του συστήμα-
τος, η ΔΕΗ αποζημιώνεται από τον 
Διαχειριστή με την τιμή της αγοράς εξι-
σορρόπησης, που συνήθως ξεπερνά 
τα 100 ευρώ / Mwh. 

Επομένως τι ακριβώς μετακυλίεται 
στους καταναλωτές μέσω των περίφη-
μων ρητρών; 

Τις περασμένες εβδομάδες εμφανί-
ζονταν πυκνότερα οι δυσοίωνες προ-
βλέψεις για την ανοδική πορεία των τι-
μών των δικαιωμάτων CO2 για να κα-
ταλήξουν ότι δεν «αντέχει» πλέον η 
ΔΕΗ να απορροφά τις αυξήσεις, όπως 
έκανε έως τον Μάιο, εξ ου και η επιβο-
λή της ομώνυμης τρίμηνης ρήτρας για 
τη μετακύλιση μέρους αυτών στην κα-
τανάλωση. Την ίδια στιγμή, η λιγνιτική 
παραγωγή μειώνεται και οι μονάδες 
κλείνουν στο πλαίσιο της βεβιασμένης 
απολιγνιτοποίησης ώς το 2023. 

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ προέβλεψε 
πάντως ότι το δεύτερο τρίμηνο 2021 
θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα 
(σ.σ.: σε επίπεδο λειτουργικής κερδο-
φορίας) λόγω των αυξημένων τιμών 
ενέργειας και CO2... 

Η διερεύνηση 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

(ΡΑΕ) φέρεται να έχει ξεκινήσει διε-
ρεύνηση σε σχέση με τις εμπορικές πο-
λιτικές των προμηθευτών, που συνδέ-
ονται με καταγγελίες καταναλωτών, 
ώστε να εξεταστεί αν υπάρχουν παρα-
τυπίες ή παραπλάνηση κι αν θα χρεια-
στεί να ληφθούν μέτρα. 

Εκκινώντας από τη ΔΕΗ, η Αρχή 
υπέδειξε ως... κατάλληλη ρήτρα αυτή 
που χρησιμοποιούν οι ιδιώτες προμη-
θευτές και όχι τη ρήτρα CO2 που επέ-
λεξε η επιχείρηση να ενεργοποιήσει, 
οδηγώντας ουσιαστικά σε προσαρμο-
γή της δημόσιας επιχείρησης στις με-
θόδους των άλλων προμηθευτών, όχι 
βέβαια για την προστασία των κατανα-
λωτών από ανατιμήσεις, αλλά για να 
είναι ευχερέστερη η σύγκριση των σχε-
τικών επιβαρύνσεων που επιβάλλουν 
οι προμηθευτές. Αφορά δηλαδή στην 
ενημέρωση των καταναλωτών και 
στην κατανόηση των σχετικών χρεώ-
σεων των προμηθευτών η ύπαρξη μιας 
κοινής ρήτρας αναφοράς. Χρήσιμο, 
αλλά δεν επιδρά στο κόστος του ρεύ-
ματος. 

Στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα 
των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό 
σκέλος των τιμολογίων χαμηλής τά-
σης (απόφαση ΡΑΕ 409/2020) προ-
βλέπεται, άλλωστε, τυποποίηση των 
ρητρών αναπροσαρμογής των Αντα-
γωνιστικών Χρεώσεων Προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Δεν είναι δε τυχαίο ότι ορίζεται η 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός σταθερού τι-
μολογίου, απαλλαγμένου από ρήτρες 
αναπροσαρμογής χρεώσεων, προκει-
μένου, όπως αναγνωρίζει η ΡΑΕ, να 
εξασφαλίζει την προστασία των κατα-
ναλωτών «που δεν επιθυμούν ή δεν 
έχουν την απαραίτητη εξοικείωση 
ώστε να αναγνωρίζουν και να αξιολο-
γούν το ρίσκο της έκθεσής τους στον 
κίνδυνο των τιμών της αγοράς, που 
τους μετακυλίεται από τον προμηθευ-
τή τους». 
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Στην παύση της υποστήριξης νέων έρ-
γων φυσικού αερίου και πετρελαίου 
και στην εισαγωγή υποχρεωτικών κρι-
τηρίων αειφορίας καταλήγει και επί-

σημα το Συμβούλιο της Ε.Ε. στο πλαίσιο της 
ενεργειακής μετάβασης σε οικονομίες μηδενι-
κού άνθρακα, σε αντίθεση με την πολιτική της 
κυβέρνησης Ν.Δ., που βασίζεται στην κυριαρ-
χία του ορυκτού αερίου σε συνδυασμό με τη βί-
αιη απολιγνιτοποίηση. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι πριν από το 
τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλο-
ντος της Ε.Ε. και τις αποφάσεις που ανακοινώ-
θηκαν, σε συνάντηση που είχε ο  Έλληνας 
υπουργός ΠΕΝ Κ. Σκρέκας με τον εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο της Κομισιόν, αρμόδιο για την Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρ. Τίμερμανς, 
ζήτησε στήριξη για έργα αερίου και πιο συγκε-
κριμένα «της χρηματοδότησης βραχυπρόθε-
σμων έργων φυσικού αερίου». 

Την περασμένη Παρασκευή ωστόσο το Συμ-
βούλιο, καταλήγοντας σε μια γενική προσέγγι-
ση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (Trans - 
European Networks for Energy - ΤΕΝ-Ε), 
προσδιόρισε 11 διαδρόμους προτεραιότητας 
και 3 θεματικούς τομείς προτεραιότητας για 
ανάπτυξη και διασύνδεση, μέσω έργων κοινού 
ενδιαφέροντος που χρηματοδοτούνται από κοι-
νοτικά κονδύλια στο πλαίσιο του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting 
Europe Facility - CEF) την περίοδο 2021-2027. 

Ο αναθεωρημένος κανονισμός επικαιροποι-
εί τις κατηγορίες υποδομής που είναι επιλέξιμες 
για υποστήριξη δίνοντας έμφαση στην απαν-
θρακοποίηση και βάζει στο επίκεντρο υπερά-
κτια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές 
υδρογόνου και έξυπνα δίκτυα. 

Τέλος και στο ορυκτό αέριο 
Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο ανακοίνω-

σε την απόφασή του να τερματίσει την υποστή-
ριξη για νέα έργα φυσικού αερίου και πετρελαί-
ου και να εισαγάγει υποχρεωτικά κριτήρια αει-
φορίας για όλα τα ενεργειακά έργα. 

Θέτει δε μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2029, κατά τη διάρκεια της οποίας 
αποκλειστικά στοιχεία υδρογόνου που έχουν 
μετατραπεί από φυσικό αέριο θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή την απο-
θήκευση ενός προκαθορισμένου μείγματος 
υδρογόνου με φυσικό αέριο ή βιομεθάνιο. Δη-
λαδή το φυσικό αέριο αυτοτελώς δεν είναι απο-
δεκτή λύση, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα μερίδιο λύσεων υδρογόνου. 

Τα επιλεγμένα έργα για στήριξη πρέπει να 
μπορούν να αποδεικνύουν πώς, έως το τέλος 
της προαναφερθείσας μεταβατικής περιόδου, τα 
στοιχεία αυτά θα πάψουν να είναι στοιχεία φυ-
σικού αερίου και θα γίνουν αποκλειστικά στοι-
χεία υδρογόνου. 

Επιπλέον η αξιολόγηση των υποψηφίων έρ-
γων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι πράγματι έχει 

γίνει σχεδιασμός με προοπτική τη δημιουργία 
ειδικών στοιχείων ενεργητικού υδρογόνου έως 
το τέλος της μεταβατικής περιόδου και ότι δεν 
οδηγείται σε παράταση της διάρκειας ζωής το 
φυσικό αέριο. Κατά το Συμβούλιο στόχος είναι 
σταδιακά να γίνει απανθρακοποίηση αυτού του 
τομέα και να αυξηθεί το μερίδιο του ανανεώσι-
μου αερίου στους αγωγούς. 

Θυμίζουμε ότι, βάσει του νέου κανονισμού 
για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες μέσω 
κοινού συστήματος ταξινόμησης (Sustainable 
Taxonomy Regulation), οι επενδύσεις σε φυσι-
κό αέριο δεν θεωρούνται βιώσιμες κι επομένως 
επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. 

Πάντως είναι χαρακτηριστικό το ότι από τα 
συνολικά 20 υποψήφια έργα ελληνικού ενδια-
φέροντος τα 13 συνδέονται με υποδομές φυσι-
κού αερίου, πέντε αφορούν έργα διεθνών ηλε-
κτρικών διασυνδέσεων και δύο έργα αποθή-
κευσης. Σημειώνεται, τέλος, ότι εξαίρεση απο-
τελούν οι περιπτώσεις των Κύπρου και Μάλτας, 
που ακόμα δεν έχουν διασυνδεθεί με το διευ-
ρωπαϊκό δίκτυο αερίου, για τις οποίες προβλέ-
πεται διατήρηση του καθεστώτος του προηγού-
μενου κανονισμού για έργα υπό ανάπτυξη ή 
προγραμματισμό που έχουν ενταχθεί στα PCIs, 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους. Σύμ-
φωνα με το Συμβούλιο η εξαίρεση αποσκοπεί 
στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης των 
δύο αυτών κρατών και στη διασφάλιση της πρό-
σβασής τους σε μελλοντικές αγορές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου.
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Η Ε.Ε. κλείνει τη στρόφιγγα  
στα σχέδια της κυβέρνησης 
Χωρίς χρήματα μένει η πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο της ενέργειας, που βασίζεται  
στην κυριαρχία του ορυκτού αερίου, έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής   
Ένωσης να βάλει τέρμα στη χρηματοδότηση νέων έργων ορυκτού αερίου 


