RWE: Ένας γνώριμος από τα
παλιά, ξαναβλέπει συνεργασία με
τη ΔΕΗ
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Τηνπρόταση του γερμανικού κολοσσού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας RWE για συνεργασία
στον τομέα των ΑΠΕ με τη ΔΕΗ κόμισε χθες στον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη ο διευθύνων
σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας Rolf Martin Schmitz.
Οκ. Schmitz στη συνάντηση που είχε χθες με τον Έλληνα πρωθυπουργό σύμφωνα με
πληροφορίες πρότεινε η συνεργασία να εστιαστεί σε έργα ΑΠΕ αλλά και στην παροχή
τεχνογνωσίας προς την ελληνική εταιρεία για τη διαδικασία της απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων.
Σημειώνεταιότι η γερμανική εταιρεία διαθέτει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 25GW σε
Γερμανία Μ. Βρετανία, Ολλανδία και Τουρκία με καύσιμο το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, το λιγνίτη,
υδροηλεκτρικά και τη βιομάζα.
Ηεταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου των ανθρακικών της
μονάδων, επιτυγχάνοντας τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60 εκατ. τόνους
(περίπου 30%) στο διάστημα 2012 έως το 2018.
Παράλληλαέχει δεσμευτεί και για περαιτέρω μείωση τα επόμενα χρόνια με συνεχείς νέες
αποσύρσεις μονάδων ώστε μέχρι το 2040 να έχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα.
Στοπλαίσιο αυτό η εταιρεία υλοποιεί ετήσιες επενδύσεις 1,5 έως 2 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ και
αποθήκευση ενέργειας. Εξάλλου η Γερμανία έχει εξαγγείλει την πλήρη απόσυρση των
ανθρακικών μονάδων μέχρι το 2038.
Σημειώνεταιότι ΔΕΗ και RWE έχουν αρκετά κοινά στην πορεία τους, ενώ οι δύο εταιρείες είχαν
βρεθεί πολύ κοντά στην συνεργασία πριν από 12 χρόνια.
Συγκεκριμέναοι δύο εταιρείες ηλεκτρισμού είχαν εξειδίκευση και ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων
λιγνίτη που είναι το λιγότερο αποδοτικό και πιο δύσκολο στην εκμετάλλευση είδος άνθρακα.
Ωςπρος την συνεργασία που τελικώς δεν ευοδώθηκε, το 2007 επί θητείας στη ΔΕΗ του Τάκη

Αθανασόπουλου, οι δύο εταιρείες είχαν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή 2
γιγναντιαίων μονάδων λιθάνθρακα ισχύος 800MW η κάθε μια. Το συγκεκριμένο σχέδιο που στην
εποχή του ήταν πρωτοποριακό, δεν τελεσφόρησε εν μέσω σφοδρών πολιτικοσυνδικαλιστικών
αντιδράσεων.
Πλέονη εξαγγελία του πρωθυπουργού για απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μέχρι το
2028, δημιουργεί ευρύ πεδίο συνεργασίας για τις δύο εταιρείες, που έχουν ως κοινό στόχο την
απολιγνιτοποίηση.
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