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Του Χάρη Φλουδόπουλου
Ανοιχτόάφησε σήμερα ο υπουργός ενέργειας Γ. Σταθάκης, το ενδεχόμενο νέας παράτασης στον
διαγωνισμό για την αποεπένδυση των λιγνιτών της ΔΕΗ. "Είναι φυσιολογικές τέτοιου είδους
παρατάσεις, θα δούμε και τις προτάσεις των επενδυτών” ανέφερε ο κ. Σταθάκης στο πλαίσιο
συνέντευξης τύπου για τον εθνικό ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό.
Παράλληλαο υπουργός ανέφερε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η μονάδα λιγνίτη του
Αμύνταιου για την οποία έχουν λήξει οι κανονικές ώρες λειτουργίας (βρισκόταν σε περιορισμένο
καθεστώς για περιβαλλοντικούς λόγους). Το ΥΠΕΝ επικαλείται υπουργική απόφαση του 2015
στην κατεύθυνση αυτή, ενώ χθες ο κ. Σταθάκης υπέγραψε διευκρινιστική υπουργική απόφαση που
διασφαλίζει την κανονική συνέχιση της λειτουργίας ενώ παράλληλα η κυβέρνηση βρίσκεται σε
διάλογο με την Κομισιόν για τις προτάσεις για το μέλλον της μονάδας.
Σεανακοίνωση του το υπουργείο αναφέρει εξάλλου ότι η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων
στο Αμύνταιο είναι πλήρως καλυμμένη.
Όπωςεπισημαίνει, "ενσωματώνοντας την Οδηγία της ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών"
(2010/75/ΕΕ), Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2013 (36060/1155/Ε.103/ 13.6.2013) καθορίζει τα
κριτήρια υπαγωγής λιγνιτικών μονάδων σε καθεστώς περιορισμένης διάρκειας.
Σαφήςθέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από καιρό (όπως προκύπτει και από
την αναφορά, τον Μάρτιο του 2018, της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) είναι ότι βάση της παραπάνω ΚΥΑ οι μονάδες της ΔΕΗ στο Αμύνταιο υπάγονται στο
καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας 32.000 ωρών και όχι 17.500 ωρών.
Προκειμένουνα εκλείψει κάθε αμφιβολία στην ερμηνεία του σχετικού κριτηρίου, οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος
Σταθάκης, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης

Φάμελλος, υπέγραψαν, σήμερα, τροποποίηση της ΚΥΑ του 2013, αποσαφηνίζοντας ότι στην
περίοδο λειτουργίας κάθε μονάδας προσμετρείται και η δοκιμαστική λειτουργία.
Στηβάση των παραπάνω είναι πλήρως καλυμμένη η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων στο
Αμύνταιο. Για το μέλλον του λιγνιτικού σταθμού βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τη ΔΕΗ", καταλήγει η ανακοίνωση.
Γιατο καλώδιο της Κρήτης, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να
κατασκευαστεί με κοινοτικές επιδοτήσεις και να διατηρηθεί το έργο PCI για τη διασύνδεση της
Κύπρου, ωστόσο στη βάση των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Βρισκόμαστε σε
διάλογο με την Κομισιόν, ελπίζουμε να έχει θετικό τέλος σύντομα, σημείωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωναμε τον κ. Σταθάκη η μονάδα του Αμύνταιου περιλαμβάνεται στην εθνική στρατηγική
ενώ για τη 2η μονάδα της Μελίτης, "χωράει” στον σχεδιασμό μόνο εάν γίνουν περιβαλλοντικές
αναβαθμίσεις στα υπόλοιπα λιγνιτικά εργοστάσια.
Γιατις πετρελαϊκές μονάδες της Κρήτης που αποσύρονται, τόνισε ότι εάν προκύψει κενό μέχρι να
κατασκευαστεί η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, οι μονάδες θα βρίσκονται σε εφεδρεία και εάν
χρειαστεί θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών.
Γιατα χρέη βιομηχανιών προς τη ΔΕΗ αποκάλυψε ότι υπάρχει σε εξέλιξη πρωτοβουλία
διαλόγου με τη Χαλυβουργική και τη Λάρκο ενώ το υπουργείο προτίθεται να εξαντλήσει τον
ρόλο του για την εξεύρεση λύσης.
Ενεργειακός σχεδιασμός
Σεό,τι αφορά τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό που έχει τεθεί προς διαβούλευση με στόχο να
περάσει από τη βουλή και να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2019, αυτός
προβλέπει την αναδιάρθρωση ενεργειακού μείγματος με αύξηση των ΑΠΕ στο 32% της τελικής
κατανάλωσης, που σημαίνει ότι στην παραγωγή ηλεκτρισμού θα αντιπροσωπεύουν το 55% από
29% σήμερα, τον περιορισμό του λιγνίτη και την αξιοποίηση αερίου ως σταθεροποιητικό
παράγοντα (καύσιμο) και την βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 1,5% ετησίως.
Σύμφωναμε στοιχεία που παρουσίασε ο ΓΓ ενέργειας το μερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή
από 30% το 2020 θα ξεπεράσει το 63% το 2030, ενώ η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα πέσει
στο μισό από τα επίπεδα του 2016 το 2030 (από 70% σε 37%).
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

