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και προτάσεις για οικονομία και κοινωνία
Στο ειδικό αφιέρωμα 
του «Σ.Ε για  το 12ο 
Forum Ενέργειας αρ-
θρογραφούν οι: Αθ. 

Παπαδόπουλος, Πρό-
εδρος ΠΕΔΔΕ, Πλ. 

Μαρλαφέκας, Πρόε-
δρος Επιμελητηρίου 
Αχαΐας, Ν. Ασπρά-

γκαθος αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Δ. Νικολα-
κόπουλος Πρόεδρος 
ΟΕΒΕΣΝΑ, Ν. Φω-

τόπουλος, Πρόεδρος 
Συνδέσμου «Ο ΒΑΤΤ», 

Π. Γεωργακόπουλος, 
πρ. Αντιδήμαρχος 

Δυτ. Αχαΐας.

Τα σημαντικά ενεργειακά ζητήματα που 
απασχολούν την οικονομία, την επιχειρη-
ματικότητα, την αυτοδιοίκηση αλλά και την 
κοινωνία θα αναδείξει το 12ο Forum Ενέρ-
γειας, που ξεκινάει σήμερα στην αίθουσα 
συνεδρίων του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος.
Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις είναι ση-
μαντικές καθώς, εκτός της αύξησης του κό-
στους λειτουργίας, οδηγήθηκαν σε υψηλές 
τιμές πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, ενώ 
παρουσίασαν και σημαντικά προβλήματα 
ρευστότητας. Εξίσου σοβαρές οι επιπτώσεις 
στην λειτουργία των Δήμων.
Λύσεις φαίνεται να υπάρχουν (όπως ανα-
δεικνύεται από τη σημερινή μας αρθρογρα-
φία) αρκεί να υπάρξει κλίμα συνεργασίας 
και να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα.

Επίδομα στους 
συνταξιούχους 
Πακέτο στήριξης μέσω επτά πα-
ρεμβάσεων, ύψους 800 εκ., ανα-
κοίνωσε ο υπ. Οικονομικών Χρ. 
Σταϊκούρας, με έκτακτο επίδο-
μα σε 1,1  εκ. συνταξιούχους.

Θα χαθούν 
χιλιάδες σπίτια 
Κύμα πλειστηριασμών σε βάρος 
«κόκκινων» οφειλετών θα εκδηλω-
θεί μετά την απόφαση της Ολο-
μέλειας του Αρείου Πάγου, που 
τάχθηκε υπέρ των funds. 

Βελτιώσεις για
τον Εξωδικαστικό

Σελ. 3 Σελ. 5 «Επωνύμως» σελ. 9

> Επίκαιρα θέματα στο 12ο Forum Ενέργειας που ξεκινάει σήμερα

Αφιέρωμα σελ. 11-15
Αναλυτικά το πρόγραμμα στη σελίδα 16

Η πόλη 
γιόρτασε ξανά

Η Πάτρα γιόρτασε χθες την Τσικνο-
πέμπτη, καθώς όλη η πόλη συμ-
μετείχε στην υπαίθρια γιορτή που 
στήθηκε από νωρίς το πρωί. 
Πλούσιες και οι καρναβαλικές δρά-
σεις την Κυριακή αφού ξεκινάει το 
Καρναβάλι των Μικρών. Χιλιάδες 
μικροί καρναβαλιστές θα ξεχυθούν 
στους δρόμους δίνοντας το μήνυμα 
της χαράς.

Σελ. 8, 22

Διεκδικήσεις
της ΟΕΕΣΠ
Στόχος η διαφύλαξη και επιβί-
ωση της μικρής και μικρομε-
σαίας επιχειρηματότητας από 
τον ΟΕΕΣΠ που καταθέτει 14 
αιτήματα.

Σελ. 7

Τσικνοπέμπτη



Τρόποι Συνεργασίας στο Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

2 Λογότυπο
3 Ψηφιακά Έντυπα1 Φωτογραφίες

4 Info Desk

6 Video
7 Επαγγελματική Κάρτα5 Link Ιστοσελίδας 

ΔΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση 

που συνδυάζεται με τις υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης

Δείγμα εικονικού περιπτέρου με τις προτεινόμενες επιλογές σημάνσεων (hot spot)

Διοργάνωση
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Διοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο
Χορηγική συνεργασία
Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συμμετοχή



> Λύση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για μείωση του κόστους 
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1117 Φεβρουαρίου 2023 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

αφ
ιέ

ρω
μα

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Με αυτά τα δεδομένα το 12ο 
Forum Ενέργειας, που ξεκι-
νάει σήμερα το απόγευμα και 
οι εκδηλώσεις του ολοκλη-
ρώνονται αύριο το βράδυ στη 
συνεδριακή αίθουσα του ΤΕΕ 
Δυτ. Ελλάδος (Τριών Ναυ-
άρχων 40, Πάτρα) στοχεύει 
να αναδείξει όλες τις επίκαι-
ρες πλευρές του ενεργειακού 
προβλήματος και να εστιάσει 
και σε ειδικότερα θέματα που 
αφορούν τον επιχειρηματικό 
κόσμο. Τα συμπεράσματα του 
διημέρου θα αναλυθούν σε 
διαδικτυακή εκδήλωση που 
θα γίνει στις 13 Μαρτίου.

Αφετηρία συζήτησης
Στο σημερινό αφιέρωμα του 
«Σ.Ε.» αναδεικνύονται οι επι-
πτώσεις του ενεργειακού σε 
όλο το φάσμα της κοινωνίας 
και της οικονομίας με καίρι-
ες παρεμβάσεις από εκπρό-
σωπους της Αυτοδιοίκησης 

και της επιχειρηματικότη-
τας. Στον τομέα της Αυτοδι-
οίκησης η ραγδαία αύξηση 
της τιμής της ενέργειας κατά 
τα τελευταία δύο χρόνια, έχει 
εκτοξεύσει το κόστος στις πα-
ρεχόμενες δημοτικές υπη-
ρεσίες, με αποτέλεσμα οι μι-
κροί Δήμοι να είναι εκείνοι 
που αντιμετωπίζουν τεράστιο 
πρόβλημα επιβίωσης. Από 
την άλλη, ο θεσμός των ενερ-
γειακών κοινοτήτων δεν φαί-

νεται να έχει στηριχθεί ιδιαί-
τερα από την Πολιτεία, ενώ 
πενιχρά φαίνεται ότι είναι τα 
οφέλη της Αυτοδιοίκησης στο 
σκέλος των αντισταθμιστικών 
από τις ιδιωτικές ενεργειακές 
επενδύσεις ΑΠΕ.
Στον Δήμο Πατρέων μάλι-
στα η εκτίναξη των τιμών της 
ενέργειας και των καυσίμων 
διόγκωσε τις δαπάνες του, 
την ώρα μάλιστα που μειώ-
νονται και τα έσοδα. Εκείνο 

που μέχρι και σήμερα ζητεί-
ται είναι σε πολιτικό επίπεδο 
η κάλυψη των αυξήσεων σε 
ρεύμα και καύσιμα από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
Τέλος, σημαντικές είναι οι 
επιπτώσεις στο πεδίο της 
επιχειρηματικότητας διό-
τι οι ανατιμήσεις στις τιμές 
ενέργειας προκάλεσαν στις 
επιχειρήσεις τρεις σοβαρές 
επιπτώσεις. Η πρώτη ήταν 
η σημαντική αύξηση του 

κόστους λειτουργίας τους, 
η δεύτερη ήταν ο ιστορικά 
υψηλός αριθμός των επιχει-
ρήσεων που αύξησαν τις τι-
μές πώλησης των αγαθών 
αλλά και των υπηρεσιών 
τους και η τρίτη είναι τα προ-
βλήματα ρευστότητας που 
παρουσιάζουν οι μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Πάντως, παρά τις κατά και-
ρούς εξαγγελίες, εκείνο που 
διαφαίνεται είναι ότι υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης 
για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις και αν δεν στηριχθούν 
αποτελεσματικά αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο, η εικόνα του 
επιχειρείν θα αλλάξει δραμα-
τικά ενώ θα περιοριστούν οι 
προοπτικές ανάπτυξης της οι-
κονομίας και της χώρας. Εν 
κατακλείδι, ο ενεργειακός με-
τασχηματισμός αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες προ-
κλήσεις του μέλλοντος και 
πρέπει η χώρα μας να ορίσει 
τους στόχους για τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας απλο-
ποιώντας το αντίστοιχο ρυθ-
μιστικό πλαίσιο.

Σελ. 11-16

Οι προκλήσεις του μέλλοντος 
και οι προτάσεις

Το ενεργειακό πρόβλημα με πανευρωπαϊκές 
και παγκόσμιες διαστάσεις ήλθε μετά 

και τον πόλεμο στην Ουκρανία για να μείνει 
πολύ καιρό, με τη χώρα μας και την περιοχή μας 

να είναι μέρος του και τις συνέπειές του 
να τις υφίστανται όλοι.

> Για Οικονομία, Αυτοδιοίκηση και Επιχειρηματικότητα

Σε έρευνες που έχουν γίνει κατά και-
ρούς και καταγράφουν τον σφυγμό που 
επικρατεί στην Οικονομία, διαφαίνεται 
ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος κατα-
γράφεται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για 
τις επιχειρήσεις. 
Από τη σημερινή αρθρογραφία του 
«Σ.Ε» βλέπουμε πως, σε συντριπτικό 
ποσοστό οι επιχειρήσεις θεωρούν τις 
υψηλές τιμές του ρεύματος το σοβα-
ρότερο παράγοντα που θα επιβαρύ-
νει την αναπτυξιακή τους πορεία, σε 
μικροοικονομικό επίπεδο. Μάλιστα 
το υψηλό κόστος ενέργειας πλήττει 

τις επιχειρήσεις οριζόντια, ανεξαρτή-
τως δηλαδή των σχεδίων τους για την 
τρέχουσα χρονιά. Η ανάγκη λήψης μέ-
τρων είναι επιβεβλημένη, σε αυτή την 
χρονική συγκυρία, καθώς η κρατική 
επιχορήγηση μειώνεται σημαντικά όσο 
περνούν οι μήνες.
Πάντως οι προτάσεις για αντιμετώπιση 
του κόστους είναι συγκεκριμένες. Μια 
πρώτη λύση που προβάλλεται είναι η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και η δη-
μιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το 
καθεστώς του ενεργειακού συμψηφι-

σμού (net metering). Ωστόσο εκείνο 
που απαιτείται είναι να δοθεί προτεραι-
ότητα στην χορήγηση όρων σύνδεσης 
από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς, υπό το καθεστώς του ενερ-
γειακού συμψηφισμού. 
Επίσης θα πρέπει να επιτραπεί ο ει-
κονικός ενεργειακός συμψηφισμός 
(virtual net metering) στο σύνολο των 
επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη άρση 
του γεωγραφικού περιορισμού, που 
υποχρεώνει το σταθμό παραγωγής να 
βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενό-
τητα με την παροχή κατανάλωσης. 

Εκείνο πάντως που διαφαίνεται με όλες 
αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνο-
νται είναι ότι οι επιχειρήσεις επενδύ-
ουν συστηματικά (και θα το πράξουν 
εντατικότερα στο μέλλον) αξιοποιώντας 
τους πόρους της ΕΕ για να προχωρή-
σουν στην πράσινη μετάβαση. 
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές 
πιέσεις είναι γι’ αυτές σημαντικές απει-
λές, καθώς εξανεμίζουν τη δυνατότητα 
τους να απορροφούν τα αυξημένα κό-
στη από την ενέργεια χωρίς να τα μετα-
κυλούν στους αγοραστές. 

Ενεργειακό και πληθωρισμός 
φρενάρουν την ανάπτυξη
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Η ενεργειακή κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, φουντώνει από την κατακόρυφη αύξη-

ση της κερδοφορίας των ενεργειακών κολοσσών μέσα από τους νόμους και τις ρυθμίσεις 

όλων των κυβερνήσεων για να ενισχύσουν τα δικά τους μονοπώλια στον παγκόσμιο αντα-

γωνισμό. Oι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες του πλανήτη είχαν περισσότερα από διπλάσια 

κέρδη το 2022 σε σχέση με το 2021, και μοίρασαν στους μεγαλομετόχους τους 110 δις δο-

λάρια. Όσο οι Νατοϊκοί και η Ρωσική κυβέρνηση ρίχνουν όπλα στην φρίκη του πολέμου, 

τόσο κερδίζουν τα ενεργειακά μονοπώλια και στις δύο πλευρές και την πληρώνουν οι λαοί. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ, ίδρυσε το Χρηματι-

στήριο Ενέργειας στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας», ένα καίριο βήμα 

στην ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της ενέργειας με αποτέλεσμα να πληρώ-

νουμε πανάκριβα ένα είδος πρώτης ανάγκης. Στο όνομα της «πράσινης μετάβασης», η ΝΔ 

ενίσχυσε και διεύρυνε αυτούς τους ληστρικούς μηχανισμούς του λαϊκού εισοδήματος. Κρί-

ση περνάνε οι λαοί με την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, την ακρίβεια σε βασικά αγα-

θά που ξεπερνάει 2 και 3 φορές τον επίσημο πληθωρισμό, την ανεργία, τη μισή δουλειά, 

την τρομοκρατία της απόλυσης και την οικονομική ασφυξία στους αυτοαπασχολούμενους 

και επαγγελματίες.

 Η τιμή της κιλοβατώρας σχεδόν τετραπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο ενώ τα κέρδη 

των ενεργειακών ομίλων εκτινάχθηκαν στα ύψη. Στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2022 

τρείς ενεργειακοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη, που ξεπέρασε τα 1,5 δις ευρώ. Οι όποιες επι-

δοτήσεις της κυβέρνησης της ΝΔ στους υπερδιογκωμένους λογαριασμούς ρεύματος είναι 

στην πραγματικότητα στήριξη των λεγόμενων «υπερκερδών», γιατί θα πληρωθούν από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από την φορολογία των εργαζομένων, που πληρώνουν 

το 95% των φόρων. Όσο δεν ξεριζώνεται η αιτία για την ενεργειακή φτώχεια το πρόβλημα 

δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις επιδοτήσεις. Οι οφειλές στους λογαριασμούς ρευματος ξε-

πέρασαν το 1 δις ευρώ από σχεδόν το 50% των καταναλωτών. 

Η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων διογκώνει τις δαπάνες του Δή-

μου ενώ τα έσοδα μειώνονται, όμως δεν αυξήσαμε τα ανταποδοτικά ούτε συμμετέχουμε σε 

σχήματα αποπροσανατολισμού του λαού, όπως οι ενεργειακές κοινότητες. Αν σηκώσεις το 

πέπλο των ενεργειακών κοινοτήτων, θα βρεις ιδιωτικές εταιρείες, παράλληλα είναι ένας 

τρόπος για να αναλάβουν την ευθύνη της ενεργειακής φτώχειας οι δήμοι και ο λαός. Ενώ 

με τους νόμους τους μας κλέβουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ρίχνουν το δόλωμα των ενερ-

γειακών κοινοτήτων για να εξοικονομήσουμε μερικά χιλιάρικα. Δεν τσιμπάμε, ξέρουμε την 

αιτία και ας φωνάζουν οι καλοθελητές παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δεν υποκύψαμε 

στους κυβερνητικούς εκβιασμούς γιατί δεν δεχόμαστε να περπατάμε στα σκοτάδια ή να γί-

νεται μάθημα σε παγωμένες αίθουσες. Ζητάμε την πλήρη κάλυψη των αυξήσεων σε ρεύμα 

και καύσιμα για την λειτουργία του Δήμου από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Πριν την εκδήλωση της αύξησης τιμών στην ενέργεια, η Δημοτική Αρχή της Πάτρας είχε 

ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση των εξελίξεων της τεχνολογίας με σκοπό την 

εξοικονόμηση ενέργειας, που υλοποιείται από τους εργαζόμενους. Ενεργειακή αναβάθμιση 

σχολείων, και δημοτικών κτιρίων, αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας LED στα σχο-

λεία και στον οδοφωτισμό. Εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού με την προ-

μήθεια οχημάτων και μηχανημάτων νέας τεχνολογίας μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων. 

Ψηφιακές εφαρμογές ελέγχου του δημοτικού φωτισμού στο κέντρο της πόλης, σχολείων 

και δημοτικών κτιρίων που μεταξύ των άλλων αξιοποιείται και για την ορθολογική διαχεί-

ριση της ενέργειας. Τα συστήματα αυτά θα επεκταθούν, με τις δράσεις «έξυπνης πόλης», που 

έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση και σύντομα θα τεθούν σε διαγωνιστική διαδικασία. 

Δεν μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις και σε μέτρα εξοικονόμησης και ανακούφισης του 

λαού αναδεικνύουμε τις αιτίες. Οι λαϊκές ανάγκες δεν συμβιβάζονται με την κερδοφορία, 

είναι σε σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ για την «πράσινη μετάβαση», που ευθύνεται για 

την ενεργειακή ακρίβεια και την στηρίζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Συμμετέχουμε στις 

αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις με τους συνδικαλιστικούς φορείς μισθωτών 

και μικροεπαγγελματιών.

Φτωχαίνει ο λαός, 
κερδίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι

Νίκος
Ασπράγκαθος
Αντιδημάρχος
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος– 
Ενέργειας, 
Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης
Δήμου Πατρέων

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις εξελίξεις των τελευταίων 
ετών ως προς το κόστος και τους όρους παροχής ενέργειας.

Πρώτον, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έχει 
αυξήσει το κόστος των βασικών δημοτικών υπηρεσιών όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, η 
κίνηση των δημοτικών οχημάτων, ενώ εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού έχει αυξηθεί το 
κόστος λειτουργίας των Δήμων και των φορέων τους, στα υλικά, στα καύσιμα και στο κόστος 
προμηθειών. Η κατάσταση ειδικά για τους μικρούς Δήμους δεν είναι βιώσιμη. Απαιτείται 
σοβαρή προσαρμογή του ενεργειακού συστήματος υπέρ της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών 
κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Δεν λύνεται το θέμα μόνο με μικρές έκτακτες χρηματοδοτή-
σεις--που είναι μόνο παυσίπονα.

Δεύτερον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αδικαιολόγητα υποβιβαστεί σε δεύτερη μοίρα στον 
εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, ενώ δεν έχει στηριχτεί επαρκώς ο θεσμός των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων των ΟΤΑ με την χρηματοδότηση και την ταχεία αδειοδότησή τους. Επίσης πε-
νιχρά είναι τα οφέλη της Αυτοδιοίκησης στο σκέλος των αντισταθμιστικών από τις ιδιωτικές 
ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ που λαμβάνουν χώρα στην περιφέρεια, όπου το όποιο τοπικό 
όφελος είναι ελάχιστο σε σχέση με τα κέρδη, αλλά και τα ισχύοντα στην υπόλοιπη Ευρώπη 
όπου οι τοπικές κοινωνίες και η αυτοδιοίκηση συμμετέχουν στον τομέα ενέργειας. 

Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι εάν επαρκούν τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχουν λη-
φθεί για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση.

Συμφωνούμε με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και στήριξης των νοικοκυριών. Επιδι-
ώκουμε όμως διαθρωτικά μέτρα για πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή των βαρών στους 
Δήμους, ανάλογα με το γεωγραφικό και ενεργειακό προφίλ του κάθε Δήμου.

Ως ΠΕΔ έχουμε προτείνει να αναλάβει η ΚΕΔΕ την διαμόρφωση ενός σύνθετου δείκτη 
ενεργειακής επιβάρυνσης για κάθε Δήμο με βάση τις διαφορετικές ανάγκες ηλεκτροδότησης 
που έχει, διαχωρίζοντας ανά κατηγορία ηλεκτροδοτούμενης δραστηριότητας (κτήρια, οδο-
φωτισμός) και κρίσιμες υποδομές (όπως π.χ. αντλιοστάσια, αντιπλημμυρικά). Ο δείκτης αυ-
τός να αποτελέσει τη βάση για την πιο δίκαιη και αναλογική ενίσχυση των Δήμων για την 
υλοποίηση έργων εξοικονόμησης.

Θεωρούμε ότι οι πιο ενεργοβόροι Δήμοι πρέπει να υπαχθούν άμεσα σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης με κλιμάκωση του ποσοστού χρηματοδότησης βάσει 
του ηλεκτρικού φορτίου που απαιτείται. Η χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης να γίνεται 
με αναλογικότητα, βάσει του φορτίου λειτουργίας κρίσιμων υποδομών.

Θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στους Δήμους για εγκατάσταση ΑΠΕ, ειδικά για 
Φ/Β σε Δημοτικά Κτήρια με ενεργειακό συμψηφισμό.

Θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί άμεσα το αντισταθμιστικό όφελος των ΑΠΕ προς τους 
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ από το πενιχρό 3 τοις εκατό που είναι σήμερα σε 10 ή 12 τοις εκατό, 
σε αναλογία με την εγκαταστημένη ισχύ ΑΠΕ στην έκταση του κάθε Δήμου.

Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικούμε με τις συλλογικές μας αποφάσεις τα εξής:
• Ειδικά για το κόστος της ύδρευσης-αποχέτευσης ζητήσαμε τη θέσπιση ειδικού καθεστώ-

τος ενίσχυσης των ΔΕΥΑ για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης, με 
σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ που 
επιβαρύνει τη λειτουργία τους, με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Με την πρό-
σφατη ρύθμιση (άρθρο 30, Ν.5013/2023) δόθηκε μια δυνατότητα χρηματοδότησης των 
ΔΕΥΑ για την κάλυψη του αυξημένου ενεργειακού κόστους και έχει δοθεί υπόσχεση για την 
καταβολή επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ., που όμως δεν δίνει συνολικά λύση στο πρόβλημα.

• Ζητάμε την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων από το κεντρικό κρά-
τος κι όχι από τους Δήμους.

• Να δοθεί στους Δήμους άμεσα ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να δημιουργήσουν 
τα δικά τους -αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

• Να προχωρήσει η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΤΑΠ-Δημοτικών Τε-
λών- Δημοτικού Φωτισμού και η διαλειτουργικότητα με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ για τους πα-
ρόχους, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστήματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προσαρμογή του συστήματος 
στα δεδομένα των Δήμων

Αθανάσιος
Παπαδόπουλος
Πρόεδρος
Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων 
Δυτικής Ελλάδος
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Η άνοδος του κόστους των τιμολογίων ενέργειας, ως απόρροια της πρωτοφανούς 
παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του λειτουργικού 
κόστους των ελληνικών επιχειρήσεων, με τις επιπτώσεις αυτής να αγγίζουν περισσό-
τερο τις ενεργοβόρες. Η λειτουργία υπό αυτό το καθεστώς δημιουργεί αμφιβολία για 
την επόμενη μέρα και απειλεί τη βιωσιμότητα πλήθους επιχειρήσεων, με σοβαρές συ-
νέπειες για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.

Με τις προβλέψεις των διεθνών αναλυτών να είναι δυσοίωνες και να αναφέρονται 
ξεκάθαρα σε περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, η ελληνική πολιτεία καλεί-
ται να εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές που θα αποφέρουν μείωση του ενεργειακού 
κόστους στις ελληνικές επιχειρήσεις και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό τους πλεονέ-
κτημα στη διεθνή αγορά.

Σημαντικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ελληνικών επιχει-
ρήσεων αποτελεί η εγκατάσταση από αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Για 
την περεταίρω προώθησή τους, προτείνεται να αναδιαμορφωθεί η υπάρχουσα νομο-
θεσία με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού και με 
κατάλληλη ρύθμιση:

1. Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΔΕ-
ΔΔΗΕ, σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού 
από επιχειρήσεις σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους σταθμούς παραγωγής ενέργει-
ας, οι οποίοι έχουν επενδυτικό χαρακτήρα.

1. Να αρθεί το μέγιστο όριο ισχύος των 3 MW και αντ’ αυτού το ανώτερο όριο ισχύ-
ος να περιορίζεται μόνο από τη συμφωνημένη ηλεκτρική ισχύ της παροχής της επιχεί-
ρησης, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις με αυξημένες ενεργειακές καταναλώσεις να έχουν τη 
δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερου μέρους αυτών από αυτοπαραγωγή. Σε περίπτωση 
που δεν είναι εφικτή η απόλυτη άρση του ανωτέρου ορίου, τουλάχιστον να αυξηθεί 
κατά το μέγιστο δυνατό.

2. Να επιτραπεί ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) στο 
σύνολο των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη άρση του γεωγραφικού περιορισμού που 
υποχρεώνει το σταθμό παραγωγής να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με 
την παροχή κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τον 
ενεργειακό συμψηφισμό και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν για τεχνικούς λόγους τη 
δυνατότητα της εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος στο χώρο τους ή αδυνατούν να 
αποκτήσουν τη νόμιμη χρήση χώρου εγκατάστασης στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα 
λόγω κόστους ή έλλειψης διαθεσιμότητας.

3. Να επιτραπεί η αντιστοίχιση μιας παροχής κατανάλωσης με πάνω από έναν σταθ-
μό αυτοπαραγωγής.

Πέραν βέβαια των παραπάνω μέτρων που αφορούν στον ενεργειακό συμψηφισμό 
(net metering) και στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), κρί-

νεται ως επιτακτική ανάγκη, με μέριμνα της πολιτείας, να προχωρήσουν άμεσα νέα 
σημαντικά έργα για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας μας. Τα έρ-
γα αυτά αφορούν τόσο στο Σύστημα (Υποσταθμούς και Γραμμές Μεταφοράς Υψηλής 
Τάσης) αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ, όσο και στο Δίκτυο (Υποσταθμούς και Δίκτυα Δι-
ανομής Μέσης/Χαμηλής Τάσης).

Η εν λόγω αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών θα λύσει το μείζον πρόβλημα 
του κορεσμού των ηλεκτρικών δικτύων και θα δώσει έτσι τη δυνατότητα τόσο σε επι-
χειρήσεις/επενδυτές να επενδύσουν σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (οι αιτήσεις 
για τους οποίους στοιβάζονται κατά εκατοντάδες/χιλιάδες στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ), 
ενώ ταυτόγχρονα (με την ενσωμάτωση νέων έργων ΑΠΕ) θα θωρακίσει συνολικά την 
χώρα μας, έναντι αντίστοιχων μελλοντικών ενεργειακών κρίσεων.

Επιπρόσθετα, δύναται να εφαρμοστεί δέσμη οικονομικών μέτρων και ελαφρύνσε-
ων με άμεση επίδραση στο κόστος ενέργειας των επιχειρήσεων, τα οποία αναλύονται 
παρακάτω:

• Επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου που προορίζεται για ηλεκτροπα-
ραγωγή. Σύμφωνα με την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής το φυσικό 
αέριο συμμετέχει σε ποσοστό που ανέρχεται στο 41%, κάνοντας έκδηλο πώς η αύξηση 
της τιμής του φυσικού αερίου αποτυπώνεται στην αύξηση των τιμολογίων ενέργειας.

• Υπό το άνωθεν πρίσμα, η θέσπιση πλαφόν στην τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος για τις επιχειρήσεις αποτελεί σαφή κίνηση προς μείωση του ενεργειακού τους 
κόστους και ουσιαστικής υποστήριξης της παραγωγικής ικανότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες θα προστατευθούν από επερχόμενες αυξήσεις του κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ενδεχόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις στα ενεργειακά τιμολόγια και στα καύ-
σιμα, ειδικότερα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις με εξαγωγική 
δραστηριότητα αντίστοιχα, κρίνονται επιτακτικές για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσε-
ων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για όσο διαρκεί η τρέχουσα ενεργειακή κρίση θα 
μπορούσε να προταθεί μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ (στους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου).

• Διευκόλυνση στην αποπληρωμή οφειλών και στις μελλοντικές χρεώσεις όσων 
αφορά το ρυθμιζόμενο σκέλος χρεώσεων των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 
(Υ.Κ.Ω., κτλ) με δυνατότητα παράτασης του χρονικού ορίου αποπληρωμής ή/και ρύθ-
μιση πληρωμής μέσω πλάνου δόσεων.

• Δεδομένου ότι για πάρα πολλές επιχειρήσεις (πρωτίστως για αυτές που είναι εντά-
σεως ενέργειας) η τρέχουσα ενεργειακή κρίση ενδέχεται να επιφέρει δυσμενέστερες 
οικονομικές συνέπειες ακόμη και από την πρόσφατη πανδημία του Covid, θα μπορού-
σε για αυτές να προταθούν αντίστοιχα (με του Covid) μέτρα, όπως χρονική παράταση 
της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής αυτού), ή αντίστοιχα μείωση/έκπτωση 
επί αυτών σε περίπτωση άμεσων πληρωμών.

Η λήψη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας έχει θεσμοθετηθεί τόσο σε διεθνές επί-
πεδο (Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή), όσο και σε εθνικό με τη 
ψήφιση του νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν.4936/2022), με τα περιβαλλοντικά 
και οικονομικά οφέλη αυτών να είναι κοινά αποδεκτά. Η σύγχρονη ενεργειακή κρίση 
επιβάλλει την παροχή πρόσθετων κινήτρων στον επιχειρηματικό κλάδο για τη λήψη 
τέτοιων δράσεων, με οφέλη τόσο για τις πληττόμενες από το ενεργειακό κόστος επιχει-
ρήσεις, όσο και για την εθνική οικονομία:

Επίσπευση της έναρξης του προγράμματος «Εξοικονομώ για τις Επιχειρήσεις», το 
οποίο αναμένεται και απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Παράλληλα, ενίσχυση της χρηματοδότησης καθώς και διεύρυνση του φάσματος εφαρ-
μογής του, ώστε να ενσωματώσει όσο μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων είναι εφικτό, 
συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ενεργοβόρων επιχειρήσεων.

Ένταξη της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψη-
φισμό (net metering) στις επιλέξιμες δαπάνες του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 
(Ν.4887/2022) για τα καθεστώτα αυτού που πρόκειται να προκηρυχθούν από το αρ-
μόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εφόσον αυτό είναι εφικτό αντίστοι-
χη τροποποίηση αυτών που έχουν ήδη προκηρυχθεί (για «μεταποίηση/εφοδιαστική 
αλυσίδα» και «ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων») ώστε να συμπεριλάβουν την εν 
λόγω ρύθμιση, μιας και οι μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις είναι συνήθως 
αρκετά ενεργοβόρες

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
και ο ενεργειακός συμψηφισμός

Πλάτωνας
Μαρλαφέκας
Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου 
Αχαΐας
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Η ενεργειακή κρίση η οποία μεγεθύνθηκε λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρα-

νία και της μείωσης της ροής των ενεργειακών πόρων από την Ρωσία στην Δυτική Ευρώ-

πη, πλήττει πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και ιδιαίτερα τη μικρομεσαία επιχειρη-

ματικότητα καθώς συνέβαλλε στις ιδιαίτερα αυξημένες τιμές ενέργειας και συνεπώς στην 

αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Οι προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές δυνατό-

τητες σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής που προβάλλονταν 

στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για ενεργειακή μετάβαση με έναν οικο-

νομικά ανταγωνιστικό τρόπο, φαίνεται ότι λόγω των εξελίξεων δεν βρίσκουν πρόσφορο 

έδαφος. Σύμφωνα με την έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022: Κρίσεις, ελληνική οικονομία και 

μικρές επιχειρήσεις, οι ανατιμήσεις ιδίως στις τιμές ενέργειας προκάλεσαν στις επιχει-

ρήσεις τρεις σοβαρές επιπτώσεις. Η πρώτη επίπτωση ήταν η σημαντική αύξηση του κό-

στους λειτουργίας τους, η δεύτερη επίπτωση ήταν ο ιστορικά υψηλός αριθμός των επιχει-

ρήσεων που αύξησαν τις τιμές πώλησης των αγαθών/υπηρεσιών και η τρίτη επίπτωση, 

που σχετίζεται τόσο με την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και 

με τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, αφορά στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 

που παρουσιάζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Παρόλα αυτά, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στηρίζει τη μετάβαση στην κλιματι-

κή ουδετερότητα παρά το γεγονός ότι έχει ανάγκη από κίνητρα για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής φτώχειας και για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης η οποία αποτελεί 

έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που 

αφορούν τη Δυτική Ελλάδα. Κύριος σκοπός της πράσινης μετάβασης είναι η μετατροπή 

της Δυτικής Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες νοι-

κοκυριών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, τίθενται σημαντικά ερωτήματα κατά το στάδιο προ-

σπάθειας επίτευξης των στόχων που συνδέονται κυρίως με το βαθμό ετοιμότητας της χώ-

ρας και ειδικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ΜμΕ να εφαρμόσουν και να 

αξιοποιήσουν τα κίνητρα. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που διεξήχθη το 2022, η 

κατάσταση των ΜμΕ στην Ελλάδα επηρεάστηκε και από την κρίση του COVID-19 ενώ το 

2020 η οικονομία της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 8,2%, η προστιθέμενη αξία των ΜμΕ 

μειώθηκε κατά 19,7% και η απασχόληση των ΜμΕ μειώθηκε κατά 1,4%. 

Προκειμένου να αναχαιτιστεί το ενεργειακό κύμα χρειάζεται να αναπτυχθούν προγράμ-

ματα και να αξιοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην ετήσια έκθεση «ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ 2022: Κρίσεις, ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις», προτείνεται η προ-

ώθηση της εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών διατάξεων στις ταράτσες των κτιρίων 

η οποία μπορεί άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποδώσει σημαντικές ποσό-

τητες «δωρεάν» ενέργειας στους πολίτες. Επιπλέον, στην έκθεση αναφέρεται ότι η χρημα-

τοδότηση-δανεισμός για την ανάπτυξη μικρών ενεργειακών κοινοτήτων σε επίπεδο δια-

χείρισης ενέργειας ανά περιοχή μπορεί να λειτουργήσει και σε επίπεδο πολυκατοικίας ή 

οικοδομικού τετραγώνου με άμεσες κοινού τύπου εγκαταστάσεις που προσφέρουν όμως 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Μία ακόμα προσέγγιση αναχαίτισης του ενεργειακού 

προβλήματος αφορά την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας μέσω της οποίας δύναται να 

εξασφαλιστεί επάρκεια φυσικών πόρων και περιορισμός των αποβλήτων. 

Ωστόσο, χρειάζεται να σχεδιαστούν δράσεις ευαισθητοποίησης και γνωστοποίησης 

των οφελών της κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Τέλος, η κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων σε θέματα τεχνικών εξοικονόμη-

σης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ανάπτυξη και αναβάθμι-

ση των δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειάζονται πολιτικές και προοπτικές ανάπτυ-

ξης που μεριμνούν για την αύξηση του μεγέθους των πολύ μικρών επιχειρήσεων, την 

ανταγωνιστικότητά τους και κυρίως τη συμβολή τους στην οικονομία και στην κοινωνι-

κή συνοχή. 

Μετατροπή της Δυτικής Ελλάδας 
σε ενεργειακό κόμβο 

Δημήτρης
Νικολακόπουλος
Προέδρος
Ομοσπονδίας 
Επαγγελματικών 
Βιοτεχνικών 
Εμπορικών 
Σωματείων 
Ν. Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ)

 Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα βρίσκεται σε αναταραχή το τελευταίο έτος, εξαιτί-

ας τόσο της πρόσφατης πανδημικής κρίσης της Covid-19 και των προβλημάτων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, όσο κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώ-

σεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Αναμφίβολα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας 

έχει πλήξει τις περισσότερες οικονομίες. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι το ενεργειακό κόστος έχει εξελιχθεί σε μια σοβαρό-

τατη παράμετρο του κόστους λειτουργίας, που ενίοτε υπερβαίνει ακόμη και το εργατικό 

και σε κάθε περίπτωση έχει οδηγήσει στην άνοδο της ενεργειακής φτώχειας. Γεγονός 

που επηρεάζει άμεσα όχι μόνο τον κλάδο των ηλεκτρολόγων αλλά αλυσιδωτά όλους 

τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Χώρας μας. 

Συγκεκριμένα, θα αναφέρω τρεις σημαντικές και αλληλένδετες επιπτώσεις της ενερ-

γειακής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αύξηση του κόστους λειτουργίας, άνο-

δος των τιμών των πρώτων υλών και των καυσίμων, σοβαρά προβλήματα ρευστό-

τητας οδηγούν σε μείωση της αγοραστική δύναμης διότι τα περισσότερα νοικοκυριά 

ασφυκτιούν οικονομικά.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να επι-

βιώσουν. Αν δεν στηριχθούν αποτελεσματικά αυτή τη δύσκολη περίοδο, η εικόνα του 

επιχειρείν θα αλλάξει δραματικά ενώ θα περιοριστούν οι προοπτικές ανάπτυξης της 

οικονομίας και της χώρας.

Στο ερώτημα εάν τελικά επαρκούν τα μέχρι σήμερα μέτρα που έχουν ληφθεί για να 

αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση η απάντηση είναι ότι η ενέργεια δεν είναι ένα συ-

νηθισμένο καταναλωτικό αγαθό, που αν για κάποιο λόγο βρισκόταν σε έλλειψη θα 

προέκυπτε απλά αύξηση της τιμής του και ακολούθως μείωση της κατανάλωσής του. 

Αντίθετα, η ενέργεια είναι ένα πρακτικά αναντικατάστατο ενδιάμεσο αγαθό που χρησι-

μοποιείται στην παραγωγή όλων των υπόλοιπων αγαθών. Άρα με βάση τα παραπάνω 

θεωρώ πως δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. 

 Τέλος για το τι θα επιθυμούσε στην πράξη ο κλάδος των ηλεκτρολόγων να γίνει και 

ποιες εναλλακτικές θα πρότεινε, προκειμένου να αναχαιτιστεί το ενεργειακό κύμα, θε-

ωρώ ότι ήρθε η ώρα να οριστούν οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

να απλοποιηθεί το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο ενεργειακός μετασχηματισμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις 

του μέλλοντος. Η Ελλάδα λόγω του ήλιου και του ανέμου μπορεί να παίξει πρωταγω-

νιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο και μάλιστα να καταστεί και 

ενεργειακός κόμβος.

Ήρθε η ώρα 
να μπουν στόχοι για τις ΑΠΕ

Νίκος
Φωτόπουλος
Πρόεδρος
Περιφερειακού 
Συνδέσμου 
Εργοληπτών 
Εγκαταστατών 
Ν. Αχαΐας «Ο ΒΑΤΤ»
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Γενικά
Ήδη προ πενταετίας είχε φανεί ότι η ενέργεια θα είναι το επόμενο σοβαρό πρόβλημα 

παρά του ότι κρυβόταν κάτω από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου. Τότε δημιουργήθηκε 
μια ομάδα μηχανικών ενέργειας με σκοπό να ανοίξει ένα τραπέζι διαλόγου, μια δεξαμε-
νή σκέψης όπως την λένε, για να εξετάσει το πρόβλημα της ενέργειας πολύπλευρα κα-
θώς η ενέργεια βρίσκεται και στην βάση της κλιματικής κρίσης με αξιόπιστες ενδείξεις 
ότι είναι προ των πυλών. Αυτό γιατί η επίλυση του προβλήματος δεν είναι μόνο τεχνική 
αλλά και πολιτική. Στο διάλογο αυτό δεν πρέπει να έχουμε μόνο ειδικούς επιστήμονες 
αλλά και κοινωνικούς φορείς γιατί η ενέργεια τελικά κατά την γνώμη μας είναι κατεξο-
χήν πολιτικό θέμα και έχει χωρική και χρονική διάσταση. Ο τελευταίος πόλεμος στην 
άκρη της Ευρώπης το έδειξε αυτό. 

Σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη.
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εκτίναξη τιμών δόθηκε δημοσιότητα στον τρό-

πο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και τις αλλαγές που έχουν γίνει σχετικά με την 
διαχείρισή της και την διανομή της αλλά και την κοστολόγησή της. Η παλιά παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας με το κάψιμο γαιάνθρακα θεωρήθηκε όχι άδικα επιβλαβής για τα 
μικροσωματίδια που έβγαιναν στην ατμόσφαιρα αλλά και την τεράστια παραγωγή δι-
οξειδίου του άνθρακα. Παρουσιάστηκαν από τους Βόρειους εταίρους μας στην Ευρω-
παϊκή ένωση λύσεις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) δηλαδή ανεμογεννήτριες και 
φωτοβολταϊκά και λιγότερο γεωθερμία. Προωθήθηκαν με επιδοτήσεις στην τιμή και 
επιχορηγήσεις και δάνεια, χρήματα που επιμερίστηκαν και σε κάθε καταναλωτή μέσω 
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Στα πλαίσια της απεξάρτησης από τα ορυκτά 
καύσιμα έκλεισαν οι μονάδες παραγωγής λιγνίτη στην χώρα μας αφενός για να φανού-
με οι καλοί μαθητές στην Ευρώπη αλλά και για να ωφεληθούν όσοι είχαν επενδύσει 
στις ΑΠΕ ή πρόκειται να επενδύσουν σε αυτές. Βεβαίως η ενημέρωση έλεγε ότι γίνο-
νται για το περιβάλλον. Όμως αμέσως μετά όλος ο κόσμος έκαιγε γαιάνθρακες σαν κο-
λασμένοι και το περιβάλλον πήγε περίπατο. Στην συνέχεια έγιναν τερατώδεις εισαγω-
γές φυσικού αερίου. Η διασύνδεση των δικτύων των ευρωπαϊκών κρατών μείωσε το 
κόστος παραγωγής ενέργειας και έβαλε ακόμα μια παράμετρο αυτό της χρονικής στιγ-
μής της παραγωγής. Άλλη μία παράμετρος στην τιμή κατανάλωσης με το χρηματιστήριο 
ενέργειας είναι το μίγμα των μορφών ενέργειας που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
της. Επιπλέον όλων αυτών η τιμή καθορίζεται από την τελευταία τιμή αγοράς από τους 
παραγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος και αυτό για να ωφελούνται κάπως οι παραγωγοί 
με ΑΠΕ. Δηλαδή απλά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και τιμής πώλησης 
στον καταναλωτή δεν είχε μια απλή γραμμική σχέση. Μια μικρή αλλαγή στο κόστος πα-
ραγωγής ή αγοράς πρώτης ύλης θα είχε μια τεράστια επίπτωση στην τιμή του ρεύματος 
στον πολίτη στο εργοστάσιο στην επιχείρηση. Είτε από δολιότητα είτε από ηλιθιότητα 
η φωτιά στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα δεν θα έσβηνε από τους πολυδιαφημισμέ-

νους νόμους των αγορών αν δεν έμπαιναν πολύ σοβαρές επιδοτήσεις βοηθήματα και 
δεν καταλάγιαζε ο φόβος των Γερμανών καθώς γέμισαν οι αποθήκες τους φυσικό αέ-
ριο από το καλοκαίρι που πήγαν τις τιμές στα ύψη για τα εργοστάσια τους πάντα. Τώρα 
πολίτες και επιχειρήσεις ακροβατούν σε μια ισορροπία τρόμου με το πότε θα εκτροχι-
αστούν πάλι οι τιμές.

Προτάσεις -Μελλοντική Κατεύθυνση
Έχει αρχίσει πάλι η συζήτηση για την ξεχασμένη πυρηνική ενέργεια. Προωθούνται 

αρθρωτοί μικροί αντιδραστήρες απόλυτα ασφαλείς όπως λένε. Η Γαλλία συντηρεί τους 
παλιούς δικούς της, ενώ κρατικοποίησε και μια εταιρεία παραγωγής ρεύματος. Η Φιν-
λανδία ακολουθεί ενώ η Γερμανία άρχισε να το ξανασκέφτεται. Βεβαίως όλα αυτά μέχρι 
να πετύχει η ψυχρή σύντηξη που να δίνει περισσότερη ενέργεια από ότι καταναλώνου-
με στην διαδικασία έκλυσης ενέργειας καθώς θεωρείται ως η «καθαρότερη» που έχουμε 
γνωρίσει. Από την άλλη το πυρηνικό Ακούγιου στην Τουρκία είναι μόλις 400 χιλιόμετρα 
από τους πρόσφατους σεισμούς.

Η χώρα μας κάνει μια προσπάθεια να ξανανοίξει τις κλεισμένες μονάδες λιγνίτη με 
μεγάλο κόστος επαναλειτουργίας. Βεβαίως η ΔΕΗ δεν έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί κατά 
απαίτηση και των ιδιωτικών παρόχων για να μην υπάρχουν χαμηλές τιμές καθώς δεν 
μπορούσαν να την ανταγωνιστούν. Η ΔΕΗ έχοντας ταμείο πλέον 2,5 δις από τις εισπρά-
ξεις σκέφτεται να επενδύσει στην Ρουμανία αγοράζοντας την ΕΝΕΛ Ρουμανίας 1,5 δις 
ευρώ σε φωτοβολταϊκά πληρώνοντας τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ την μεγαβατώρα ενώ 
στην Ελλάδα πωλήθηκαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα πρέπει να αναλάβει υποχρεώ-
σεις στους τοπικούς Δήμους για προσβάσεις περιβαλλοντικά και τα λοιπά. Αν ήταν με 
κρατική διοίκηση θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε να επενδύσει τα κέρδη στην Ελλάδα 
στο δίκτυό της για να μπορέσουν μικροί παραγωγοί να ανεβάσουν επάνω τα δικά τους 
φωτοβολταϊκά και να έχει η χώρα μας τα αντίστοιχα οφέλη. Άλλωστε θα ήταν αποτρεπτι-
κός παράγοντας για καρτελ ενέργειας. Είναι παράξενο ότι συνδικάτα της ΔΕΗ δεν αντι-
τίθενται σφόδρα σε μια τέτοια επιλογή. Βεβαίως εγκαινιάζεται και η μονάδα Πτολεμαΐδα 
5 με 1,5 δις επένδυση από την ΔΕΗ που πελαγοδρομούσε από το 2007. Παρά του ότι 
έκλεισαν άλλες τώρα επιτράπηκε μέχρι το 2028 μέχρι να δουν οι Γερμανοί πως θα πάει 
ο πόλεμος και τι θα αποφασίσουν οι Αμερικάνοι. Υπάρχει το πρόβλημα όμως της από-
σβεσης αφού τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων ανέβηκαν από 6 ευρώ ο τόνος στα 80 και 
σήμερα. Έτσι φαίνεται ακριβός ο λιγνίτης και φτηνές οι ΑΠΕ με διοικητική πράξη, άρα 
πολιτική, πράγμα το οποίο και διαπραγματεύεται. Οι Πολωνοί έχουν πάρει άδεια μέχρι 
το 2038 για τις μονάδες τους. Είναι αστείο αλλά βγάζουν πολίτες τσουβάλια γαιάνθρακα 
στα 1-2 μέτρα βάθος και ανθεί μαύρη αγορά ορυκτών καυσίμων αντίστοιχο του παράνο-
μου ξυλοκόπου. Βεβαίως είναι σε ισχύ και ο απαγορευτικός ευρωπαϊκός κανονισμός του 
2019 για τις νέες μονάδες άνθρακα όσον αφορά επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις.

 Όσον αφορά τις ΑΠΕ, δυστυχώς σπάρθηκαν ιδιωτικά πάρκα ανεμογεννητριών και 
φωτοβολταϊκών σε όλη την Ελλάδα χωρίς χωρικό σχεδιασμό που αλλάζουν χέρια και 
κανείς δεν ξέρει τι θα γίνουν μετά τα 20 έτη όταν λήξουν τα συμβόλαια των αιολικών 
πάρκων καθώς πολλά τμήματα των ανεμογεννητριών δεν είναι ανακυκλώσιμα και επι-
πλέον υπάρχει τεράστιο κόστος αποξήλωσής τους. Και κατά την λειτουργία τους όμως 
υπάρχει πρόβλημα καθώς λειτουργούν περίπου το 30% του έτους. Αφού όμως έχουν 
επιβληθεί μια υποφερτή λύση θα ήταν να φτιαχτούν λίγα αιολικά πάρκα 4- 5 και εκεί να 
εγκατασταθούν 200 αντι 20 ανεμογενήτριες που δεν θα είναι σε περιοχές NATURA και 
δεν θα ενοχλούν γενικά. Έπρεπε να είναι μέτοχος η οικεία περιφέρεια που φιλοξενεί τις 
ΑΠΕ με το ποσοστό 24% στις εταιρείες που τις εγκαθιστούν. Οι περιφέρειες στην Γερ-
μανία είναι μέτοχοι ακόμα και σε εργοστάσια.

Οι ώρες της μέγιστης ζήτησης όμως της ενέργειας δεν συμπίπτει με αυτή της παραγω-
γής όπως είναι ευνόητο. Πρέπει να υπάρχουν μπαταρίες που να αποθηκεύεται η ηλε-
κτρική ενέργεια και να αποδίδεται στο δίκτυο όταν ζητείται. Σε αυτό είναι λύση οι αντλη-
σιοταμιευτήρες όπου όταν λειτουργούν οι ΑΠΕ μεταφέρουν νερό από χαμηλή δεξαμενή 
σε ψηλότερη και πέφτοντας πάλι στην χαμηλότερη λειτουργεί σαν υδροηλεκτρικό και 
δίνει ρεύμα όποτε είναι αναγκαίο. Τέτοια φυσική μπαταρία θα δημιουργηθεί στην Αιτω-
λοακαρνανία με το ταμείο ανάκαμψης από ιδιώτη περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ ενώ 
έπρεπε να ανήκει στην φιλοξενούσα περιφέρεια. Η χρηματοδότηση μπορούσε να γίνει 
από την ΔΕΗ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η περιφέρεια με την σειρά της θα ενίσχυε τους 
Δήμους. Μέγιστο ζητούμενο να βρει η τοπική κοινωνία εργασία και φτηνή ενέργεια. Για 
να μείνει στον τόπο της.

Οι προτάσεις για να να ξεφύγουμε 
από το ενεργειακό τέλμα

Παναγιώτης
Γεωργακόπουλος
Πολιτικός
Μηχανικός,
πρ. Αντιδήμαρχος
Δήμου Δυτ, Αχαΐας
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Το 12o Forum Ενέργειας 2023 
θα διοργανωθεί σε υβριδι-
κή μορφή με φυσική παρου-
σία των ομιλητών και οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν είτε να 
συμμετάσχουν ως σύνεδροι με 
φυσική παρουσία, είτε να το 
παρακολουθήσουν LIVE στο 
forumanaptixis.gr.
Οι φετινές εκδηλώσεις θα συν-
δυαστούν με τη λειτουργία και 
του νέου Διαδικτυακού Τρισ-
διάστατου Εκθεσιακού χώρου, 
που αποτελεί μια σημαντική 
καινοτομία των διοργανωτών. 
Στο πλαίσιο των τρισδιάστα-
των εκθέσεων που προγραμ-
ματίζονται για το 2023 θα λει-
τουργήσει για όλο το έτος και 
η “3D ENERGY ΕΧΗΙΒΙΤΙΟΝ 

2023” στην πλατφόρμα www.
forumanaptixis.gr.
Το 12ο Forum Ενέργειας δι-
οργανώνεται από την οικονο-
μική εφημερίδα «Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων», με θεσμικό 
συνδιοργανωτή το ΤΕΕ Δυτι-
κής Ελλάδος και με την συν-
διοργάνωση της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας, του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδος και της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματικών Βι-
οτεχνικών και Εμπορικών 
Σωματείων Ν. Αχαΐας. Χορη-
γοί είναι οι: Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, 
RECO ψυκτική εταιρεία και 
Ολυμπία Οδός. 

Το 12ο Forum Ενέργειας έχει 
την υποστήριξη των: Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Σωματείων 
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων 
(Π.Ο.Σ.Ε.Η), Σύλλογος Εργο-

λάβων Ηλεκτρολόγων Εγκατα-
στάσεων «Ο ΒΑΤΤ», Ινστιτού-
το Βιομηχανικών Συστημάτων 
(ΙΝΒΙΣ), Meazon, Παναγιω-
τόπουλος Κεραμοτουβλοποιία 

ΑΒΕΕ, Ανάπτυξη Κατασκευα-
στική.
Χορηγοί επικοινωνίας είναι 
οι: Ionian Tv, Press Greece, 
symboulos.gr

Ομιλητές:
Ιωάννα Νίκου, Διευθύντρια, Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για εξοικονόμη-
ση ενέργειας και ΑΠΕ»
Δημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής Ενέρ-
γειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Θέμα: «Ενεργειακή Μετάβαση και Ασφάλεια 
Εφοδιασμού»
Ανδρέας Καλογερόπουλος, Προϊστάμενος 
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Διαχειριστική Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων (ΕΦΕΠΑΕ), Θέμα: «Εξοικο-
νόμηση Ενέργειας σε Ενεργοβόρες Επιχειρήσεις 
στην Δυτική Ελλάδα»
Συντονιστής: Δρ. Τσιμπλοστεφανάκης Βαγγέ-
λης, Επιμελητής Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ 

Χαιρετισμοί:
Βασίλης Αϊβαλής,Πρόεδρος ΤΕΕ Δυτ.Ελλάδας
Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος Γενικής Συνομο-
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος
Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρόεδρος Επιμελητη-
ρίου Αχαΐας
Αλέξης Παυλόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 
Γιώργος Βαγενάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Πελ/σου & Ν.Δ. Ελλάδος
Ομιλητές:

Αναστασία Κυρσανίδη, Διευθύντρια Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου–Ηπείρου, ΔΕΔΔΗΕ, Θέμα: 
«Δίκτυο Διανομής: Ένα δίκτυο για όλους»
Αντώνιος Κοντολέων, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΒΙ-
ΚΕΝ (Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών 
Ενέργειας), Θέμα: «Τελευταία ευκαιρία για τη στή-
ριξη του παραγωγικού ιστού της χώρας- ΣΟΣ εκ-
πέμπουν οι βιομηχανίες»
Νίκος Φωτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ν. Αχαΐ-
ας «Ο ΒΑΤΤ», Θέμα: «Net Metering σε επιχειρή-
σεις και κατοικίες και ο ρόλος των εγκαταστατών 
ηλεκτρολόγων» 
Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης, Δρ. Η/Μ, 
Επιμ. Μ.Ε. Ενέργειας, Τ.Ε.Ε. Τμ. Δ.Ε.
Θέμα: «Σύγχρονες εξελίξεις στην Εξοικονόμηση 
Ενέργειας σε επιχειρήσεις»
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μηχανολό-
γος Μηχανικός, Επιχειρηματίας, Επιμελητής 
Μ.Ε. Βιομηχανίας ΤΕΕ /ΤΔΕ, Θέμα: «Διαχείρι-
ση ενέργειας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περι-
βάλλον»
Κωνσταντίνος Κανελλάκης, Industry & Marine 
Manager, Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, Θέμα: «Οι τάσεις της αγο-
ράς και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για το Net 
Metering και τη Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων»
Αλέξανδρος Λιακόπουλος, Μηχανολόγος Μη-
χανικός, Υπεύθυνος Πωλήσεων, RECO ψυκτική 
εταιρεία, Θέμα: «Βιώσιμες λύσεις στη ψύξη τώρα»
Συντονισμός: Δημήτρης Νικολακόπουλος, 
Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιο-
τεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας

Ομιλητές:
Θανάσης Γιανναδάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μη-
χανικός, Essencon, Θέμα: «Εφαρμογή κοινόχρη-
στης φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για πολυκα-
τοικίες»
Στέλιος Κουτρουμπίνας CEO Meazon SA, Θέ-

μα: «Energy Digitization »
Δημήτρης Δημόπουλος, Εnervillas, Ανάπτυξη 
Κατασκευαστική, Θέμα: «Modular κτίρια μηδενι-
κών εκπομπών. Το σπίτι του αύριο!»
Γιώργος Μυλωνάς, Ερευνητής Β’, Ινστιτούτο 
Βιομηχανικών Συστημάτων/ ΕΚ ΑΘΗΝΑ,
Θέμα: «EnerMan: Εργοστάσια του Μέλλοντος 
και ολιστική διαχείριση ενεργειακής βιωσιμό-
τητας τους μέσω της 4ης βιομηχανικής επανά-
στασης»
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Μηχανολό-
γος Μηχανικός, Επιχειρηματίας, Επιμελητής 
Μ.Ε. Βιομηχανίας ΤΕΕ /ΤΔΕ
Θέμα: «Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας 
στην Βιομηχανία Παναγιωτόπουλος Κεραμοτου-
βλοποιία ΑΒΕΕ»
Συντονισμός: Λάζαρος Αυγέρης, Διπλ. Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παρουσιάσουν 
τις δράσεις τους εκπρόσωποι των κοινοβουλευ-
τικών κομμάτων. 
Ομιλητές:
Γιάννης Σελίμης, Τομεάρχης Υποδομών και 
Ενέργειας της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας 
Εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογι-
στών Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γραμματέας Τομέα 
Ενέργειας ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ
Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, εκπρόσωπος 
του Τομέα Πράσινης Ενέργειας και Κυκλικής Οι-
κονομίας ΜΕΡΑ 25
Εκπρόσωπος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ( έχει 
κληθεί)
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να παρουσιάσουν 
τις δράσεις τους εκπρόσωποι των Περιφερεια-
κών Αρχών Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων 
και των Δήμων από τον γεωγραφικό χώρο ευθύ-
νης του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.
Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Ευάγγε-
λος Καραχάλιος, Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ 
Δυτικής Ελλάδας.

12ο Forum Ενέργειας
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

17-18 Φεβρουαρίου 2023
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

17:00-19:00
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος

Παρουσίαση Προγραμμάτων 
χρηματοδοτήσεων για εξοικονόμηση 

Ενέργειας στις επιχειρήσεις.Θ
ΕΜ

Α

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

10:00-12:00
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος

Καλές πρακτικές στην εξοικονόμηση 
ενέργειας- Καινοτόμες επιχειρήσεις.Θ

ΕΜ
Α

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

12:00-14:00
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος

Πολιτικές για την Ενέργεια – 
Ο σχεδιασμός των κομμάτωνΘ

ΕΜ
Α

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

17:30-20:00
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος

Περιφερειακές και Δημοτικές 
δράσεις για την αντιμετώπιση 

του ενεργειακού κόστουςΘ
ΕΜ

Α

Δευτέρα 13 Μαρτίου

18:00-20:00 Διαδικτυακή εκδήλωση

Συμπεράσματα 
του 12ου Forum ΕνέργειαςΘ

ΕΜ
Α

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

19:00-21:00
 Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνι-

κών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Αχαΐας –
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος

Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα

Θ
ΕΜ

Α







24 Φεβρουαρίου 2023

Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Eφημερίδα της Aχαΐας

Mαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Tηλ: 2610 620 574

www.symboulos.gr
e-mail: symboulo@otenet.gr
Tιμή Φύλλου: 1,00 €

Περίοδος Γ’ | Aρ. Φύλλου 1292
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

για τη μεγάλη γιορτή του Καρναβαλιού
Μια βραδιά που θα 

μείνει χαραγμένη 
ανεξίτηλα υπόσχεται 
σήμερα ο διάσημος 

συνθέτης και μουσικός 
Goran Bregovic, που 
θα πραγματοποιήσει 

συναυλία στις 9.30 το 
βράδυ στην πλατεία 

Γεωργίου. 
Επίσης μουσικά θα 
τελειώσει η μεγάλη 

γιορτή, καθώς το βρά-
δυ της Κυριακής 

στο μόλο της Αγίου 
Νικολάου θα εμφα-
νιστούν στην Τελετή 

Λήξης οι «15.50».

Η Πάτρα ζει στους ρυθμούς της κορύφωσης 
του Καρναβαλιού και υποδέχεται χιλιάδες 
επισκέπτες, για να ζήσουν το παλμό και τη 
μαγεία της μεγάλης γιορτής, τρία χρόνια μετά 
τους περιορισμούς που έθεσε η πανδημία.
Αναμένονται μέσω ΚΤΕΛ πάνω από 25.000 
άτομα και πολλά περισσότερα με ΙΧ για να 
γλεντήσουν και να ξεφαντώσουν. Ήδη τα 
ξενοδοχεία εδώ και εβδομάδες παρουσιά-
ζουν πληρότητα 100% και πλέον ελεύθερες 
κλίνες υπάρχουν ελάχιστες σε απομακρυ-
σμένες περιοχές εκτός Πατρών. 
Η Αστυνομία από την πλευρά της έχει εκπο-
νήσει ειδικό σχέδιο για να διαχειριστεί τον 
μεγάλο αριθμό των επισκεπτών, ενώ από 
αύριο το απόγευμα λόγω των παρελάσεων 
κλείνει το κέντρο.

Υποτροφίες
από Ολυμπία Οδό 
Υπογράφηκε σύμβαση θέσπισης 
υποτροφιών, μεταξύ Πανεπιστημί-
ου Πατρών και «Ολυμπίας Οδού», 
για τα τμήματα Πολιτικών Μηχα-
νικών και Γεωλογίας.

Οι μελισσοκόμοι 
στους δρόμους 
Μηχανοκίνητη πορεία στην Πάτρα 
που κατέληξε στην Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας. από μελισσο-
κόμους, που αντιδρούν στα χρό-
νια προβλήματα του κλάδου.

Το νέο πρόγραμμα 
του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού

Σελ. 20 Σελ. 3 Σελ. 21

> Ρεκόρ επισκεπτών στην πόλη, μετά από τρία χρόνια διακοπής

Σελ. 5, 22

Προτάσεις 
βιωσιμότητας

Iδιαίτερα επίκαιρα όσα συζητή-
θηκαν στο 12ο Forum Ενέργειας, 
που διεξήχθη 17 και 18 Φεβρου-
αρίου στην Πάτρα για το Ενεργει-
ακό ζήτημα, που είναι αυτό που 
κυρίως επηρεάζει το κόστος των 
επιχειρήσεων και την βιωσιμό-
τητά τους ενώ καθορίζει και τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό χι-
λιάδων νοικοκυριών. 
Στο ενδιαφέρον πολυσυνέδριο, 
μεταξύ πολλών άλλων παρου-
σιάστηκαν δράσεις και καλές 
πρακτικές που αποσκοπούν στο 
να δώσουν στις επιχειρήσεις 
την δυνατότητα εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Αφιέρωμα σελ. 11-19 

12ο Forum Ενέργειας



Τρόποι Συνεργασίας στο Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

2 Λογότυπο
3 Ψηφιακά Έντυπα1 Φωτογραφίες

4 Info Desk

6 Video
7 Επαγγελματική Κάρτα5 Link Ιστοσελίδας 

ΔΗΛΩΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μια πρωτοποριακή ψηφιακή έκθεση 

που συνδυάζεται με τις υβριδικές δράσεις του Δικτύου Forum Ανάπτυξης

Δείγμα εικονικού περιπτέρου με τις προτεινόμενες επιλογές σημάνσεων (hot spot)

Διοργάνωση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαιζώνος 94 Πάτρα | Τηλ: 2610-620.574 | e-mail:symboulo@otenet.gr | www.forumanaptixis.gr | @diktyoforumanaptixis.gr 

Διοργάνωση συνεδριακής εκδήλωσης με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο
Χορηγική συνεργασία
Εκθεσιακή τρισδιάστατη 3D συμμετοχή
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Στο ενδιαφέρον πολυσυνέ-
δριο, μεταξύ άλλων παρου-
σιάστηκαν δράσεις που απο-
σκοπούν στο να δώσουν στις 
επιχειρήσεις την δυνατότη-
τα εξοικονόμησης ενέργειας, 
στην πιο κρίσιμη συγκυρία 
που διανύουμε. 
Μεταξύ των προγραμμά-
των και το «Ανακαινίζω», το 
οποίο θα ξεκινήσει εντός του 
Μαρτίου και απευθύνεται σε 
νέους 39 ετών, που τους δι-
ευκολύνει να αναβαθμίσουν 
ενεργειακά την κατοικία τους.
Η παρουσίαση των προγραμ-
μάτων έγινε από την Ιωάννα 
Νίκου, Διευθύντρια Επιτελι-
κής Δομής ΕΣΠΑ, Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Επίσης τον Μάρτιο 
ξεκινάει το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ- Επιχειρώ» με πό-
ρους της τάξεως των 450 
εκατομμυρίων ευρώ που 
αφορούν την εξοικονόμη-
ση ενέργειας σε επιχειρήσεις. 
Αφορά μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις με λιγότερο 
από 50 εργαζόμενους. Σε αυ-
τή την περίπτωση οι δαπάνες 
έχουν ως εξής 50% δαπάνες 
εξοικονόμησης ενέργειας και 
40% υποστηρικτικές δαπάνες 
στον επιλέξιμο προϋπολογι-
σμό. Επιχορηγούνται επίσης 
μεσαίες επιχειρήσεις με 50 
έως 249 εργαζόμενους και σε 
αυτή την περίπτωση το 40% 
αφορά εξοικονόμηση ενέργει-
ας και το 40% υποστηρικτικές 
δαπάνες στον επιλέξιμο προ-
ϋπολογισμό.
• Επίσης σε άλλη συνεδρία 
αναδείχτηκε ότι ο καταλύ-
της για την αντιμετώπιση του 

ενεργειακού κόστους στην 
Αυτοδιοίκηση είναι οι περι-
φερειακές και δημοτικές δρά-
σεις μέσα από την αξιοποί-
ηση των χρηματοδοτικών 
εργαλείων. Αυτό θα γίνει με 
την χρήση έξυπνων συστη-
μάτων που μειώνουν τις κα-
ταναλώσεις και βοηθούν την 
ανάπτυξη προς όφελος των 
τοπικών κοινωνιών. Η φι-
λοσοφία των προγραμμάτων 
και των επιλογών αναλύθηκε 
από τον Περιφερειάρχη Αχα-
ΐας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον 
αντιδήμαρχο Πατρέων Νίκο 
Ασπράγκαθο, ενώ και ο Δή-
μαρχος Ερυμάνθου Θεόδω-
ρος Μπαρής κατέθεσε και 
αυτός στον δημόσιο διάλογο 
την δική του εμπειρία από τον 
Δήμο του.
• Ακολούθως ενδιαφέροντα 
τα συμπεράσματα από την συ-
νεδρία κατά την οποία αναλύ-
θηκαν οι πολιτικές των κομ-
μάτων για το ενεργειακό και 
ποιες επιλογές πρέπει να ακο-
λουθηθούν για να μπορέσουν 
να ανακουφιστούν επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. Ένας 
διάλογος ουσίας που έδωσε 
την δυνατότητα μιας σφαιρι-
κής καταγραφής των πολιτι-
κών απόψεων σε ένα καίριο 
ζήτημα. 

Στη συνεδρία, που συντόνισε 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδος Βασίλης Αϊβαλής με-
τείχαν οι: 
• Γιάννης Σελίμης, τομεάρχης 
Υποδομών και Ενέργειας της 
ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δη-
μοκρατίας, 
• Χαρά Καφαντάρη, βουλευ-
τής Β2 Δυτικού Τομέα Αθή-
νας, Αντιπρόεδρος της Ει-
δικής Μόνιμης Επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος, 
Αν. Τομεάρχης Πολιτικής 
Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
• Χάρης Δούκας, αν. καθηγη-
τής Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών & Μηχανικών Υπολογι-
στών Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Γραμματέας Τομέα Ενέργειας 
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ
• Νίκος Καραθανασόπουλος, 
βουλευτής Αχαΐας - Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος ΚΚΕ
• Παναγιώτης Διαμαντόπου-
λος, εκπρόσωπος του Τομέα 
Πράσινης Ενέργειας και Κυ-
κλικής Οικονομίας ΜΕΡΑ 25
• Αλέξανδρος Χρυσανθακό-
πουλος, εκπρόσωπος του Δη-
μοκρατικού Πατριωτικού Κι-
νήματος.
• Τέλος, στο συνέδριο αναδεί-
χθηκαν μια σειρά από καλές 
πρακτικές που στόχο έχουν 
να δείξουν με ποιο τρόπο 

αντιμετωπίστηκε το ενεργει-
ακό σε μια σειρά από τομείς 
και ποιες οι λύσεις που ακο-
λουθήθηκαν. 
Για παράδειγμα, με ποιο τρό-
πο μια πολυκατοικία, κάνο-
ντας χρήση ανανεώσημων 
πηγών ενέργειας, κατάφερε 
να αυτονομηθεί ενεργειακά 
και να μειωθεί έτσι το κόστος 
λειτουργίας των διαμερισμά-
των. Παρουσιάστηκε ο τρό-
πος που κατασκευάστηκε ενα 
πρότυπο κτίριο με μηδενική 
ενεργειακή κατανάλωση, ανα-
λύθηκε ακόμη το ερευνητικό 
έργο ΕNERMAN που αυτή 
την περίοδο υλοποιείται από 
το Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
Συστημάτων με πολλούς ακό-
μη εταίρους από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης. H φιλο-
σοφία του βασίζεται στο ότι το 
πρόγραμμα αντιμετωπίζει ένα 
εργοστάσιο σαν έναν ζωντα-
νό οργανισμό που διαχειρίζε-
ται την κατανάλωση ενέργειάς 
του με αυτόνομο τρόπο. 
Και τέλος αναλύθηκε με ποιο 
τρόπο αντιμετώπισε το υψη-
λό ενεργειακό κόστος ένα ερ-
γοστάσιο κεραμοτουβλοποι-
ίας στην Ηλεία για το οποίο 
η ενέργεια είναι ο καθοριστι-
κός παράγοντας της λειτουρ-
γίας του. 

Όλα τα βίντεο του πολυσυ-
νεδρίου είναι διαθέσιμα 
στο forumanaptixis.gr.
Το 12ο Forum Ενέργειας δι-
οργανώθηκε από την οικονο-
μική εφημερίδα «Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων», με θεσμικό 
συνδιοργανωτή το ΤΕΕ Δυτι-
κής Ελλάδος και με την συν-
διοργάνωση της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας, του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδος και της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
κών Βιοτεχνικών και Εμπο-
ρικών Σωματείων Ν. Αχαΐας. 
Χορηγοί ήταν οι: Β. ΚΑΥΚΑΣ 
ΑΕ, RECO ψυκτική εταιρεία 
και Ολυμπία Οδός. 
Το 12ο Forum Ενέργειας έγινε 
με την υποστήριξη των: Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Εργοληπτών Ηλεκτρο-
λόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), Σύλλογος 
Εργολάβων Ηλεκτρολόγων 
Εγκαταστάσεων «Ο ΒΑΤΤ», 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συ-
στημάτων (ΙΝΒΙΣ), Meazon, 
Παναγιωτόπουλος Κεραμο-
τουβλοποιία ΑΒΕΕ, Ανάπτυξη 
Κατασκευαστική.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν 
οι: Ionian Tv, Press Greece, 
symboulos.gr

Δράσεις για μείωση 
του ενεργειακού κόστους 

Iδιαίτερα επίκαιρες οι παρεμβάσεις αλλά και 
οι παρουσίασεις στο 12ο Forum Ενέργειας που 
διεξήχθη την περασμένη Παρασκεύη 17 και το 

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του ΤΕΕ 
Δυτικής Ελλάδος. Και αυτό γιατί το ενεργειακό 

είναι εκείνο που επηρεάζει πλέον το κόστος των 
επιχειρήσεων και την βιωσιμότητά τους ενώ 

καθορίζει και τον οικογενειακό προϋπολογισμό 
χιλιάδων νοικοκυριών. 

> Αναδείχτηκαν στο 12ο Forum Ενέργειας με σημαντικές συμμετοχές 
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Δράσεις που αποσκοπούν 
στο να δώσουν στις επι-
χειρήσεις την δυνατότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας, 
στην πιο κρίσιμη συγκυρία 
που διανύουμε, αναλύθη-
καν στην εναρκτήρια συνε-
δρία του 12ου Forum Ενέρ-
γειας. Στον χαιρετισμό του 
ο εκδότης του «Σύμβουλου 
Επιχειρήσεων» Παναγιώ-
της Γιαλένιος ανέφερε ότι 
«η συγκεκριμένη δραστηρι-
ότητα, δεν είναι υπερβολή 
να πούμε, έθεσε για πρώτη 
φορά για την Δυτική Ελλά-
δα τα ζητήματα της ενέργει-
ας, σε εποχές που δεν είχαν 
την επικαιρότητα που έχουν 
σήμερα. Όλα αυτά τα χρό-
νια η ετήσια συνάντηση, που 
έχει ως θεσμικό συνδιορ-
γανωτή το ΤΕΕ Δυτικής Ελ-
λάδος, έχει φέρει στην επι-
καιρότητα πολύ σημαντικά 
ζητήματα για την ανάπτυξη 
και την προκοπή του τόπου 
μας που έχουν να κάνουν 
με τον ενεργειακό τομέα. 
Ένας τομέας που περισσότε-
ρο από κάθε άλλη φορά εί-
ναι στην προτεραιότητα της 
οικονομίας και της κοινω-
νίας. Φιλοδοξούμε με αυτή 
την πρωτοβουλία να επανα-
προσδιορίσουμε μια σειρά 
από επίκαιρα θέματα που 
αφορούν την περιοχή μας 
και φιλοδοξούμε να βρούμε 
τις λύσεις από αυτόν τον δη-
μόσιο διάλογο». 
Ο Βασίλης Αϊβαλής, Πρόε-
δρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλά-
δας σημείωσε ότι: «Είναι μια 
προσπάθεια του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου που ξεκίνησε 
το 2012. Ξεκίνησε όταν τα 
πράγματα στην ενέργεια για 
την περιοχή έδειχναν πως 
υπήρχε μια προοπτική και η 
χώρα μας δεν είχε τότε ενερ-
γειακό πρόβλημα. Μετά από 
12 χρόνια το ΤΕΕ προσπά-
θησε, τιμώντας τον ρόλο του, 
να συμβάλλει κάθε χρόνο σε 
μια προσπάθεια, έτσι ώστε 
η περιοχή να είναι όσο το 
δυνατόν ενεργειακά καλύτε-
ρη. Όταν εμείς στηρίζαμε τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας, κάποιοι δεν τις ήξεραν. 
Όταν ξεκίνησε το ΤΕΕ Δυτ. 
Ελλάδος μέσω της Διοικού-
σας Επιτροπής την προσπά-
θεια έλευσης φυσικού αερί-
ου στην περιοχή, κάποιοι 
γελούσαν ειρωνικά. Όταν 
το ΤΕΕ έθετε τα προβλήμα-
τα των δικτύων στην περι-

οχή, κάποιοι ακόμα δεν τα 
έβλεπαν. Το ΤΕΕ στο κομ-
μάτι της ενέργειας ήταν είναι 
και θα είναι μπροστάρης σε 
μια προσπάθεια ώστε η πε-
ριοχή μας να έχει ένα καλύ-
τερο ενεργειακό τοπίο. Ευ-
τυχώς βρήκαμε ευήκοα ώτα 
και η προσπάθεια για μια 
ενεργειακή αναβάθμιση της 
περιοχής, έγινε προσπάθεια 
όλων».

«Δράσεις για να ανακοπεί 
το ενεργειακό «τσουνάμι»» 

Η Ιωάννα Νίκου, Διευ-
θύντρια Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, παρου-
σίασε όλα τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για εξοικονόμηση 
ενέργειας και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας.
«Αξίζει να αναφερθούμε σε 
δύο προγράμματα που δί-
νουν τα παραδείγματα εφαρ-
μογής της εξοικονόμησης 
ενέργειας στις επιχειρήσεις. 
Το γνωστό «Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον» το οποίο είναι 
σε εξέλιξη, ενώ θα ξεκινή-
σει το «Εξοικονομώ- Ανακαι-
νίζω» με εθνικούς πόρους» 
σημείωσε στην αρχή της πα-
ρουσίας της η κ. Νίκου. Εν 
συνεχεία, ανέφερε ότι «στο 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 
το Υπουργείο έφυγε από την 
διαδικασία της άμεσης αξι-
ολόγησης και πλέον υπάρ-
χει συγκριτική αξιολόγη-

ση. «Υπήρχε μεγάλη ζήτηση, 
όμως οι πόροι δεν θα επι-
τρέπουν να καλύπτουμε το 
σύνολο των ωφελούμενων. 
Υπάρχει μια στήριξη επίσης 
στα νοικοκυριά να μπορέ-
σουν να βοηθηθούν με χα-
μηλή εγγυοδοσία, οπότε άν-
θρωποι με χαμηλό εισόδημα 
θα μπορέσουν να αναβαθ-
μίσουν την κατοικία τους. 
Οι επιλέξιμες αιτήσεις είναι 
87.000 και έχουμε 40.000 
αιτήσεις για επιλογή χρημα-
τοδοτικού σχήματος». 
Ανέφερε ακόμα πως «το 
«Ανακαινίζω», είναι ένα πρό-
γραμμα που απευθύνεται σε 
νέους 39 ετών που μπορούν 
να αναβαθμίσουν ενεργειακά 
την κατοικία τους, γιατί πά-
ντα υπάρχουν τέτοια σπίτια 
που θέλει να μείνει κάποιος 
νέος, που όμως δεν έχει τους 
πόρους να κάνει την ανακαί-
νιση στο σπίτι. Θα υπάρχει 
πάντα μια στήριξη σε αυτό. 
Επίσης, για να είναι κάποι-
ος δικαιούχος στο «Ανακαι-
νίζω» πρέπει να είναι και δι-
καιούχος στο «Εξοικονομώ». 
Άρα έχουμε έναν συνδυασμό 
αιτήσεων. Στο «Ανακαινίζω» 
δεν υπάρχει προκαταβολή 
στην επιχορήγηση γιατί είναι 
πολύ μικρότερα τα ποσά».
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε 
στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» 
που αφορά τις ανακαινίσεις 
σε δημόσια κτήρια, συνδυά-
ζοντας πόρους από την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων και το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας. Είναι η 
πρώτη φορά που συνδυά-
ζεται η επιχορήγηση με το 
ενεργειακό αποτέλεσμα.
Η εξοικονόμηση ενέργειας 
σε επιχειρήσεις θα επιτευ-
χθεί με το πρόγραμμα «Εξοι-
κονομώ- Επιχειρώ».

«Υπάρχουν πόροι της τάξεως 
των 450 εκατομμυρίων ευρώ 
που αφορούν την εξοικονό-
μηση ενέργειας σε επιχειρή-
σεις. Το πρόγραμμα ξεκινάει 
τον Μάρτιο και μεταξύ άλ-
λων αφορά μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις με λιγό-
τερο από 50 εργαζόμενους 
και κύκλο εργασιών κάτω 
από τα 10 εκατομμύρια ευ-
ρώ. Το πρόγραμμα αφορά 
κατά 50% δαπάνες εξοικο-
νόμησης ενέργειας και 40% 
υποστηρικτικές δαπάνες 
στον επιλέξιμο προϋπολογι-
σμό. Επιχορηγούνται επίσης 
μεσαίες επιχειρήσεις με 50 
έως 249 εργαζόμενους και 
κύκλο εργασιών μεταξύ 10 
και 50 εκατομμυρίων ευρώ. 
Το 40% αφορά εξοικονό-
μηση ενέργειας και το 40% 
υποστηρικτικές δαπάνες 
στον επιλέξιμο προϋπολογι-
σμό» σημείωσε η κ. Νίκου. 
Θα υπάρχουν οικονομικά 
κριτήρια σε σχέση με την 
αποδοτικότητα της επένδυ-
σης και οι αιτήσεις θα γίνο-
νται με πλατφόρμα. Οι εργα-
σίες που χρηματοδοτούνται 
είναι μεταξύ άλλων η θερμο-
μόνωση, οι επεμβάσεις ενερ-
γειακής αναβάθμισης του 
εσωτερικού και εξωτερικού 
ηλεκτροφωτισμού, επεμβά-
σεις εξοικονόμησης ενέργει-
ας σε συστήματα αερισμού 
χώρων κ.α. Οι στόχοι είναι 
οι μειώσεις των ρύπων κα-
τά 40%, η εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κα-
τά 35% και η αναβάθμιση 
της ενεργειακής κατηγορίας 
τουλάχιστον κατά δύο τάξεις. 
Επίσης, με την ολοκλήρωση 
του ενεργειακού αντικειμέ-
νου θα πραγματοποιείται η 
αποτίμηση του ενεργειακού 
στόχου.

«Η γεωπολιτική 
διάσταση της ενέργειας»

Ο Δημήτρης Τσαλέμης, Γε-
νικός Διευθυντής Ενέργει-
ας, Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αναφέρθηκε 
στην ενεργειακή μετάβαση και 
ασφάλεια του εφοδιασμού. 
Σημείωσε ότι η ενέργεια είχε 
πάντοτε γεωπολιτική διάστα-
ση και ο πόλεμος στην Ου-
κρανία το επιβεβαίωσε με τον 
πιο δραματικό τρόπο. «Σήμε-
ρα καλούμαστε να αφήσουμε 
τον εφησυχασμό που είχα-
με μέχρι τώρα και να σχεδι-
άσουμε μια στρατηγική που 
δεν θα θέσει το ενεργειακό 
μας σύστημα στην ομηρεία 
τρίτων. Άξιοποιούμε την γε-
ωγραφική θέση που έχουμε, 
αναπτύσσουμε νέες υποδομές 
στα πλαίσια των συνεργασιών 
που έχουμε με γείτονες χώρες 
και παρέχουμε λύσεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης με το 
να γίνουμε ενεργειακός κόμ-
βος, που θα διασφαλίζει τον 
αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδι-
ασμό της ευρύτερης περιοχής 
σε λογικές τιμές».
Οι δράσεις που ακολουθού-
νται αφορούν μεταξύ άλλων 
την διαφοροποίηση των πη-
γών ενέργειας και οδεύσε-
ων, ακολουθήθηκε το μοντέ-
λο της ανάπτυξης του LNG με 
τρεις νέους τερματικούς σταθ-
μούς φυσικού αερίου σε Αλε-
ξανδρούπολη και Αγίους Θε-
οδώρους αντίστοιχα.
Το σχέδιο περιλαμβάνει ακό-
μη την ανθεκτικότητα ένα-
ντι των διαταραχών και στο 
πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε 
μια νέα πλωτή μονάδα απο-
θήκευσης στον τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου αε-
ρίου στη Ρεβυθούσα. Επί-
σης δημιουργήθηκε υπόγεια 
αποθήκη φυσικού αερίου στη 
Νότια Καβάλα. Η μακροπρό-
θεσμη ενεργειακή ασφάλεια 
θα επιτευχθεί με τον αγωγό 
East Med, την εθνική στρα-
τηγική για το υδρογόνο αλλά 
και σε επενδυτικές ενισχύ-
σεις. Επεσήμανε ακόμη ότι η 

ενεργειακή κρίση δεν αποτε-
λεί λόγο για δεύτερες σκέψεις 
αλλά είναι πρόκληση για δρά-
ση. Και ο πρώτος κλιματικός 
νόμος που θεσπίστηκε στην 
χώρα μας καθιστά την κλι-
ματική δράση μια νομικά δε-
σμευτική υποχρέωση. 

«Οι 9 επιχειρήσεις που 
μείωσαν τα κόστη τους»

Ο Ανδρέας Καλογερόπου-
λος, Προϊστάμενος ΠΕΠ Δυ-
τικής Ελλάδας, Διαχειριστικής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των (ΕΦΕΠΑΕ), παρουσία-
σε στοιχεία για την δράση που 
υλοποιήθηκε σε εννέα επι-
χειρήσεις της περιοχής με χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Η δράση ήταν στοχευμένη και 
αφορούσε πράσινες επιχει-
ρήσεις και επιχειρήσεις ανα-
κύκλωσης. Η δράση είχε 27 
ενταγμένα σχέδια όμως μόνο 
οι 9 προχώρησαν σε δαπάνες. 
Ήταν επιχειρήσεις όπως γυ-
μναστήρια, τυροκομεία, παγο-
ποιείο, ελαιοτριβείο κ.α. Δρα-
στηριοποιούνται στην Δυτική 
Ελλάδα και θα ολοκληρώ-
σουν το σχέδιο το 2023 και ο 
προϋπολογισμός της δράσης 
ανέρχεται στα 1,596 εκατομ-
μύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις 
στόχευσαν στην εξοικονόμη-
ση ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας και στη μείωση των-
ρύπων τους και κάλυψη ενερ-
γειακών αναγκών από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Οι παρεμβάσεις που έκαναν 
οι επιχειρήσεις για να εξα-
σφαλίσουν οικονομία στην 
ενέργεια ήταν: η τοποθέτη-
ση πινάκων αντιστάθμισης 
χαμηλής τάσης, παραγωγι-
κό εξοπλισμό χαμηλής κατα-
ναλωτικής ενέργειας και φω-
τισμού τύπου led ( πάνελ, 
προβολείς). Τα οφέλη ήταν 
σημαντικά διότι εξοικονόμη-
σαν χρήματα, επιτεύχθηκαν 
πιο υγιείς και παραγωγικές 
συνθήκες εργασίας, ενδυνά-
μωσαν την εταιρική τους ει-
κόνα, είχαν αυτάρκεια στην 
ενέργεια και αποδοτικότερη 
λειτουργία εξοπλισμού. 

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
> Ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα ανακουφίσουν νοικοκυριά και θα δώσουν ώθηση σε επιχειρήσεις
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Καταλύτης για την αντιμετώ-
πιση του ενεργειακού κόστους 
αποτελούν οι περιφερειακές 
και δημοτικές δράσεις μέσα 
από την αξιοποίηση των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων με 
έξυπνα συστήματα που μει-
ώνουν τις καταναλώσεις και 
προχωρούν σε αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών.
Το μήνυμα αυτό κυριάρχη-
σε κατά τη διάρκεια της κα-
ταληκτικής εκδήλωσης του 
12ου Forum Ενέργειας 2023 
που διοργάνωσε η εβδομα-
διαία οικονομική εφημερίδα 
«Σύμβουλος Επιχειρήσεων» 
το απόγευμα του περασμένου 
Σαββάτου, στην αίθουσα του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμά-
κης ανέπτυξε τη φιλοσοφία 
της Περιφερειακής Αρχής γύ-
ρω από το κομβικής σημασί-
ας ζήτημα της ενέργειας και τα 
έργα που έχουν ήδη δρομο-
λογηθεί. «Η ενέργεια αποτελεί 
πλέον ένα από τα πιο σημαντι-
κά ζητήματα των σύγχρονων 
κοινωνιών, ένα ζήτημα κομβι-
κής σημασίας με επείγοντα χα-
ρακτήρα», ανέφερε ο κ. Φαρ-
μάκης, σημειώνοντας πως μία 
από τις πρώτες προτεραιότη-
τές του ήταν να τεθεί σε τροχιά 
υλοποίησης το σχέδιο για τα 
τοπικά δίκτυα φυσικού αερίου 
στις τρεις μεγάλες πόλεις (Πά-
τρα, Αγρίνιο, Πύργο), διασφα-
λίζοντας χρηματοδότηση από 
την τρέχουσα προγραμματι-
κή περίοδο, βελτιώνοντας τον 
αρχικό σχεδιασμό και πολλα-
πλασιάζοντας τους οικιακούς 
χρήστες. 

Ν. Φαρμάκης: «Στόχος 
μια πράσινη Περιφέρεια»

«Ανοίξαμε για πρώτη φορά 
στη Δυτική Ελλάδα έναν δρό-
μο προς μία εναλλακτική πη-
γή ενέργειας. Διεκδικήσαμε 
το μεγάλο - και ξεχασμένο για 
τον τόπο μας – έργο επέκτα-
σης του αγωγού υψηλής πί-
εσης από την Κορινθία προς 
τη Δυτική Ελλάδα. Πλέον, εί-

ναι ένα προγραμματισμένο έρ-
γο, ενταγμένο στον 5ετή σχε-
διασμό της ΔΕΣΦΑ και της 
ΡΑΕ. Επίσης, διεκδικούμε και 
θα πετύχουμε την αποκόμιση 
οφελών για την περιοχή μας 
από κάθε έργο που σχεδιάζε-
ται να γίνει. Όπως ο αγωγός 
EastMed», συνέχισε. 
Εκτενή αναφορά έκανε στα 
έργα ενεργειακής μετάβα-
σης, όπως εκσυγχρονισμό 
των σχολικών και αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, των νο-
σηλευτικών ιδρυμάτων και 
γενικότερα των κτιρίων δη-
μοσίου συμφέροντος. «Η 
απόφασή μας να υπερβούμε 
κατά πολύ τους αρχικά προ-
ϋπολογισμένους πόρους και 
τελικά, να φτάσουμε σε τρι-
πλασιασμό των κονδυλίων 
αντανακλά τη στρατηγική μας, 
αφενός για μία πράσινη Πε-
ριφέρεια χαμηλών ρύπων 
και αναβάθμισης του οικιστι-
κού περιβάλλοντος και αφετέ-
ρου για σύγχρονες δημόσιες 
υποδομές που θα παρέχουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
στους πολίτες. Προχωρήσαμε 
σε εντάξεις 33 έργων στο Ε.Π 
Δυτική Ελλάδα 2014-2020, 
προϋπολογισμού 43,47 εκατ 
ευρώ και άλλα 18 εκατ. ευρώ 
εξασφαλίσαμε από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων. Σήμερα έχουμε σε εξέλιξη 
δράσεις που συμβάλουν στην 
εξοικονόμηση ενέργειας που 
ξεπερνούν τα 60 εκατ ευρώ» 
φέρνοντας ως παράδειγμα τη 
μεγάλη ενεργειακή αναβάθ-
μιση που έχει ξεκινήσει στο 
ΠΠΝΠ και υλοποιείται σε συ-
νεργασία με την ΚΤΥΠ και με 
την καθοδήγηση του Υπ. Υπο-
δομών. 
Μίλησε, επίσης, για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση του οδο-
φωτισμού της Περιφέρει-
ας με παράλληλη συντήρηση 
και υποστήριξη της Ενεργεια-

κής Αναβάθμισης του Δικτύου 
Ηλεκτροφωτισμού, προϋπο-
λογισμού 14,87 εκατ. ευρώ, 
έργο που έχει ξεκινήσει από 
την Π.Ε. Ηλείας και οι εργα-
σίες βρίσκονται σε πλήρη εξέ-
λιξη. 
«Προχωράμε σε αντικατάστα-
ση 12.455 συμβατικών φω-
τιστικών σωμάτων, που θα 
εξοικονομήσει τουλάχιστον 
55% της υφιστάμενης κατανά-
λωσης. Επίσης, προχωράμε 
στην ενεργειακή αναβάθμιση 
των διοικητηρίων Μεσολογ-
γίου και Πύργου, με στόχο 
τη βέλτιστη ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων της και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Πα-
ράλληλα, ολοκληρώθηκε το 
Σύστημα Ενεργειακής Διαχεί-
ρισης, εφαρμογή που επιτρέ-
πει την εγκατάσταση των απαι-
τούμενων διαδικασιών για τη 
βέλτιστη ενεργειακή επίδοση 
όλων των δομών και υπηρε-
σιών της Περιφέρειας. Επί-
σης, πρόσφατα παραλήφθη-
κε η μελέτη σκοπιμότητας για 
τη σύσταση και λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου Ενέργειας, 
μιας μοναδικής καινοτομίας 
στην ελληνική αυτοδιοίκηση, 
που στόχο έχει τη διαμόρφω-
ση έργων και προγραμμάτων 
ενέργειας για τις ανάγκες της 
Περιφέρειάς μας», τόνισε με-
ταξύ άλλων. 
Χαρακτήρισε ως μεγάλο και 
εμβληματικό έργο το συνερ-
γατικό φωτοβολταϊκό πάρκο 
στο Μεσολόγγι. «Συνεργαστή-
καμε πάνω από 60 φορείς και 
δημιουργήσαμε μία από τις 
μεγαλύτερες ενεργειακές συμ-
μαχίες της χώρας και της Ευ-
ρώπης, με επτά Ενεργειακές 
Κοινότητες που στοχεύουν 
στη δημιουργία του μεγαλύτε-
ρου φωτοβολταϊκού πάρκου, 
που θα επηρεάσει θετικά πε-
ρίπου 300.000 πολίτες, εκ 
των οποίων οι 140.000 είναι 

κατ’ επάγγελμα αγρότες», υπο-
γράμμισε. 
Αναφέρθηκε στο νέο ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας 2021-2027, 
καθώς έχει αυξημένους πό-
ρους κατά 30% με ενισχυμέ-
νες χρηματοδοτήσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. «Από το νέο ΕΣΠΑ, 
μπορούμε να αντλήσουμε πό-
ρους ύψους 80 εκ. ευρώ περί-
που για περιβαλλοντικά έργα 
και 60 εκ. ευρώ περίπου για 
έργα ενεργειακής αναβάθμι-
σης και προσαρμογής. Η Δυ-
τική Ελλάδα έχει τεράστιες δυ-
νατότητες και στον ενεργειακό 
τομέα. Ήρθε η ώρα να τις ανα-
δείξουμε», κατέληξε ο Περιφε-
ρειάρχης.

Ν. Ασπράγκαθος: «
Εξοικονόμηση στα σχολεία»
«Η ενεργειακή κρίση δεν εί-
ναι φυσικό φαινόμενο, φου-
ντώνει από την κατακόρυφη 
αύξηση της κερδοφορίας των 
ενεργειακών κολοσσών μέσα 
από τους νόμους και τις ρυθ-
μίσεις όλων των κυβερνήσε-
ων για να ενισχύσουν τα δικά 
τους μονοπώλια στον παγκό-
σμιο ανταγωνισμό» ανέφερε 
από την πλευρά του ο αντι-
δήμαρχος Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας του Δήμου Πατρέ-
ων Νίκος Ασπράγκαθος, θέ-
τοντας επί τάπητος τα αιτία για 
την ενεργειακή φτώχεια .
Τόνισε πως ο Δήμος παρά την 
εκτίναξη των τιμών της ενέρ-
γειας και των καυσίμων διο-

γκώνει τις δαπάνες του Δή-
μου ενώ τα έσοδα μειώνονται, 
όμως «δεν αυξήσαμε τα αντα-
ποδοτικά τέλη ούτε συμμετέ-
χουμε σε σχήματα αποπρο-
σανατολισμού του λαού, όπως 
οι ενεργειακές κοινότητες. Δι-
εκδικούμε την πλήρη κάλυψη 
από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό των αυξήσεων σε ρεύμα 
και καύσιμα για την λειτουργία 
του Δήμου με στόχο την κα-
τάργηση των ανταποδοτικών».
Σημείωσε επίσης πως από 
τους εργαζόμενους του Δή-
μου προχωρά η ενεργεια-
κή αναβάθμιση σχολείων – 
«η εξοικονόμηση υπερβαίνει 
το 50%»- και δημοτικών κτι-
ρίων, η αντικατάσταση λα-
μπτήρων με τεχνολογίας 
LED 44.000 στα σχολεία και 
12.000 στον οδοφωτισμό. 
Σημαντικά έργα επίσης είναι 
ο εκσυγχρονισμός του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού με την 
προμήθεια 90 οχημάτων και 
μηχανημάτων νέας τεχνολο-
γίας μειωμένης κατανάλωσης 
καυσίμων και οι ψηφιακές 
εφαρμογές ελέγχου του δη-
μοτικού φωτισμού στο κέντρο 
της πόλης, σχολείων και δη-
μοτικών κτιρίων, του Παμπε-
λοποννησιακού Σταδίου, που 
μεταξύ των άλλων αξιοποιεί-
ται και για την ορθολογική δι-
αχείριση της ενέργειας. 

Θ. Μπαρής: 
«Μείζον θέμα οι ΑΠΕ»
«Οι δήμοι μας δέχονται πολύ 
μεγάλη πίεση από το ενεργει-
ακό κόστος, οι ανάγκες είναι 
μεγάλες και δυσκολευόμαστε 
να ανταπεξέλθουμε, παρά την 
βοήθεια της πολιτείας» δήλω-
σε από την πλευρά του ο δή-
μαρχος Ερυμάνθου και αντι-
πρόεδρος ΠΕΔΔΕ Θόδωρος 
Μπαρής, υπογραμμίζοντας 
πως το θέμα της ενέργειας εί-
ναι κυρίαρχο και σημαντικό 
για όλη την κοινωνία.
Εστίασε στις παρεμβάσεις 
της Δημοτικής Αρχής Ερυ-
μάνθου ως προς την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των δη-
μοτικών κτιρίων και των 
σχολείων, ύψους 3 εκατ. 
ευρώ τονίζοντας πως «προ-
σπαθούμε με δικές μας δυ-
νάμεις να αντικαταστήσουμε 
τους λαμπτήρες του δημοτι-
κού φωτισμού- έχουμε φθά-
σει στο 60% τα τελευταία δύο 
χρόνια». Αναφέρθηκε και 
στο μείζον ζήτημα των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας, που απασχολεί ιδιαίτερα 
τους ορεινούς Δήμους λέγο-
ντας πως θα πρέπει να υπάρ-
ξει ειδικό χωροταξικό σχέδιο 
ώστε να μην υπάρχει αλόγι-
στη εγκατάσταση. «Πρέπει 
να πείσουμε τις τοπικές κοι-
νωνίες για τα οφέλη που θα 
υπάρξουν για τους πολίτες. 
Όμως θεωρώ πως είναι προ-
σβλητικό το αντισταθμιστικό 
όφελος που προκύπτει για 
τους ΟΤΑ, το οποίο είναι μό-
λις 3%. Θα πρέπει να φθάσει 
στο 10%». 

Παρεμβάσεις 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ 
Βασίλης Αϊβαλής σε παρέμ-
βασή του ανέφερε πως η Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
συγχρηματοδοτεί δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, 
όμως τόνισε ότι δεν είναι δυ-
νατόν οι Δήμοι να μην μπο-
ρούν να εξαντλήσουν κάθε 
περιθώριο για να βελτιώσουν 
τα οικονομικά τους και να μει-
ώσουν το ενεργειακό κόστος.
Ο επικεφαλής της δημοτικής 
παράταξης «σπιράλ» Πέτρος 
Ψωμάς στον χαιρετισμό του 
συνεχάρη τους διοργανωτές, 
τόνισε πως «θα περιμέναμε 
να ακούσουμε έργα και δρά-
σεις από τον Δήμο» και τέ-
λος αναφέρθηκε στις καλές 
πρακτικές που έχει καταγρά-
ψει από τρεις Δήμους: Χάλ-
κης που δημιούργησε ενερ-
γειακή κοινότητα, Φλώρινας 
που τοποθέτησε φωτοβολ-
ταϊκά σε σχολικά συγκροτή-
ματα, και Βέλου όπου προ-
χώρησε σε αντικατάσταση 
δημοτικού φωτισμού με led 
με εξωτερικούς συνεργάτες, 
εξασφαλίζοντας μεγάλα πο-
σοστά εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. 
Το συντονισμό της εκδήλω-
σης έκανε ο Ευάγγελος Κα-
ραχάλιος, Γενικός Γραμμα-
τέας του ΤΕΕ/ΤΔΕ, ο οποίος 
ανέφερε πως αναδείχθηκε η 
σημασία των συνεργειών και 
πως προέκυψαν χρήσιμα συ-
μπεράσματα για το ενεργεια-
κό ζήτημα προς όφελος της 
κοινωνίας.

Μεγάλες οι δυνατότητες στη Δυτ. Ελλάδα
> Σημαντική η εξοικονόμηση της ενέργειας από τις δράσεις της Περιφέρειας και των Δήμων
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«Βραχνάς» των επιχειρήσεων 
Το μείζον ζήτημα της ενέργειας που «καίει» 
την επιχειρηματικότητα αναδείχτηκε στην 
συνεδρία της Ομοσπονδίας Επαγγελματι-
κών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματεί-
ων Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ), την Παρασκευή 
17 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του 
12ου Forum Ενέργειας 
Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ Δημήτρης 
Νικολακόπουλος σε όλους τους τόνους 
ξεκαθάρισε ότι το ενεργειακό είναι ζήτημα 
επιβίωσης για την μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα.
«Το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί μείζον 
θέμα και έχει μεγεθυνθεί ιδιαίτερα το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα, λόγω και των 
γεωπολιτικών εξελίξεων που συνδέονται 
με την εισβολή στην Ουκρανία και της μεί-
ωσης της ροής των ενεργειακών πόρων 
από την Ρωσία. Ωστόσο, ως πρόβλημα εί-
ναι γνωστό πολύ πριν από αυτές τις εξελί-
ξεις, όταν μιλάγαμε για την δυσκολία υιο-
θέτησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
και της ενσωμάτωσης βιώσιμων πρακτι-

κών στην εθνική στρατηγική και όταν ανα-
ζητούσαμε τον αντίκτυπο της ενεργειακής 
μετάβασης μακροπρόθεσμα προκειμένου 
να αναχαιτιστεί η κλιματική κρίση.
Σημαντικοί παράγοντες όπως το δίκτυο δι-
ανομής και η διαχείριση ενέργειας οι σύγ-
χρονες εξελίξεις και τεχνικές εξοικονόμη-
σης ενέργειας η οικονομική κρίση και η 
τάση της αγοράς καθώς επίσης και το ενερ-
γειακό κόστος επηρεάζουν συνολικά την 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτοί 
οι παράγοντες, μεταξύ άλλων ακόμα, πρέ-
πει να επισημανθούν προκειμένου να επι-
τευχθεί η διευκόλυνση των επιχειρήσεων 
προς την πράσινη μετάβαση και να μειω-
θεί το ενεργειακό κόστος καθώς αυτό, σύμ-
φωνα με τις έρευνες οικονομικού κλίματος 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ του Φεβρουρίου και Ιου-
λίου 2022, αυξήθηκε στο 61,5% των μι-
κρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσε-
ων.
Το 26,9% κατέγραψε αύξηση του κόστους 
προμήθειας και πρώτων υλών και εμπο-

ρευμάτων, το 4,7% αύξηση του κόστους 
καυσίμων και το 0,6% κατέγραψε αύξηση 
του κόστους προμήθειας εξοπλισμού και 
μηχανημάτων και ένα ακόμα στοιχείο που 
θα ήθελα να αναφέρω ολοκληρώνοντας εί-
ναι ότι η προαναφερθείσα αύξηση συνεχί-
στηκε και επιδόθηκε και στο πρώτο εξά-

μηνο 2022, σύμφωνα με την έκθεση του 
ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ 2022 κρίσης ελληνική 
οικονομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2022 η κατάσταση 
ως προς το κόστος λειτουργίας των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδεινώ-
θηκε.

> Πλάτωνας Μαρλαφέκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας 

«Ζημιογόνες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις»
Ο Πλάτωνας Μαρλαφέκας, Πρό-
εδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας 
σημείωσε ότι το σύνολο των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων, λό-
γω της ενέργειας, το 2022 και το 
2023 θα γυρίσουν σε ζημιογόνες 
χρήσεις.
«Φθάσαμε σε μια εποχή που το 
σύνολο των μεταποιητικών επι-

χειρήσεων το 2022 και το 2023 
με το πρόβλημα της ενέργειας θα 
γυρίσουν σε ζημιογόνες χρήσεις. 
Εάν δεν γίνει κάτι άμεσα, στο πρώ-
το εξάμηνο του 2023 να αλλάξει 
κάτι στο κόστος αυτό, όταν η αύξη-
ση του κόστους στις επιχειρήσεις 
είναι στο 55%, τότε το πρόβλημα 
θα γίνει πολύ σοβαρό. Επίσης οι 

επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν να 
απορροφήσουν το κόστος της αύ-
ξησης των πρώτων υλών. Ελπίζω 
ότι μέσα στο 2023 θα δούμε κάτι 
να αλλάζει. Αν δεν γίνει αυτό έρχε-
ται μια κρίσιμη περίοδο για τις επι-
χειρήσεις και την οικονομία μας. 
Επειδή μιλάμε για την Ενέργεια, 
τότε θα μιλάμε για συνεχόμενες 

κρίσεις. Η επόμενη μεγάλη κρίση 
κατά την άποψή μου είναι η πρά-
σινη ανάπτυξη. Δηλαδή, ενώ στα 
αυτιά μας φαίνεται κάτι το πολύ 
ωραίο, στην πράξη συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος. Η κυκλική οικο-
νομία και η ανακύκλωση δεν ση-
μαίνουν φθηνότερα προϊόντα και 
υπηρεσίες». 

> Βασίλης Αϊβαλής, Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας

> Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

«Βαρύ το τίμημα της ενέργειας στο τέλος του μήνα»

«Τι άλλαξε στην επιχειρηματικότητα από την ακρίβεια» 

«Η ενέργεια πλέον είναι ένας από 
τους βασικότερους και πιο κρίσι-
μους παράγοντες για την πρόοδο ή 
το τέλος της επιχειρηματικότητας. 
Είναι ίσως το πιο βαρύ τίμημα στο 
κόστος του εκάστοτε επιχειρηματία 
στο τέλος κάθε μήνα. Είναι κρίσιμο 
να ενισχύσουμε την περιοχή μας 
ενεργειακά και να βρούμε τους τρό-

πους να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
της περιοχής μας να πάψουν να 
έχουν μια ανταγωνιστική υστέρηση. 
Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόσβαση σε 
φθηνό αέριο καύσιμο οι επιχειρή-
σεις δεν έχουν. Μέχρι πρότινος εί-
χαμε πρόβλημα στο κομμάτι του δι-
κτύου των ΑΠΕ. 
Φαίνεται ότι σιγά-σιγά με τις επεν-

δύσεις που γίνονται γίνεται προ-
σπάθεια να ξεπεραστεί αυτό το πρό-
βλημα», ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Ελλάδας Βασίλης Αί-
βαλής. Εν συνεχεία τόνισε ότι πρέ-
πει να αποφασιστεί με ποιο τρόπο 
θα αρθεί το μειονέκτημα από την 
Δυτ. Ελλάδα και να γίνει μια περιο-
χή που οι επιχειρήσεις δεν θα υστε-

ρούν ανταγωνιστικά στο κομμάτι 
της ενέργειας. «Στο Forum είχαμε 
οραματικά δει το θέμα της ενέργει-
ας. Και μετά από 12 χρόνια αρχί-
ζουν συμπολίτες και κοινωνία να 
ασχολούνται με τα θέματα ενέργει-
ας. Είναι μονόδρομος πώς θα την 
αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στην 
ενέργεια». 

Για τις αλλαγές που έφερε στην 
επιχειρηματικότητα η αναμόρφω-
ση του ενεργειακού τοπίου ανα-
φέρθηκε ο Γιώργος Καββαθάς, 
Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος
«Με λίγα λόγια οι αλλαγές είναι 
αρνητικές. Η υπόσχεση πίσω από 

την απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας ήταν η μείωση του κό-
στους. Δυστυχώς, από το καλοκαί-
ρι του 2021 μέχρι σήμερα όλες οι 
επιχειρήσεις έχουμε να διαχειρι-
στούμε ένα τεράστιο κόστος από 
αυτό που πληρώναμε δεκαετίες 
ολόκληρες. 
Θα μιλήσω με αριθμούς: το πρώ-

το εξάμηνο του 2022 το κόστος 
ενέργειας στις μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις αυξήθηκε κα-
τά 76%, το κόστος καυσίμων κατά 
58%, η προμήθεια πρώτων υλών 
και εμπορευμάτων κατά 43% και 
η προμήθεια εξοπλισμού και μη-
χανημάτων κατά 26%. Οι φρενή-
ρεις αυξήσεις έχουν οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις να πληρώνουν πε-
ρισσότερα για ηλεκτρική ενέργεια 
παρά για μισθούς! 
Αυτό σημαίνει ότι αντί οι επιχει-
ρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν επενδύσεις και να δημι-
ουργούν νέες θέσεις, τα χρήματα 
πηγαίνουν για την ηλεκτροδότηση 
της επιχείρησης». 
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το κόστος της ενέργειας
> Γιώργος Βαγενάς, πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελ/σου & Ν.Δ. Ελλάδος

> Αν. Κυρσανίδη, διευθύντρια Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου ΔΕΔΔΗΕ

«Χαριστική βολή για το μέλλον των επιχειρήσεων»

«Ο ΔΕΔΔΗΕ και το βάρος της ενέργειας»

Η κρίση της ενέργειας έφερε την 
χαριστική βολή στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις του εμπορίου τό-
νισε ο Γιώργος Βαγενάς, Πρόε-
δρος Ομοσπονδίας Εμπορικών 
Συλλόγων Πελ/σου & Ν.Δ. Ελ-
λάδος. 
«Η κρίση είναι εδώ στα μικρο-

μάγαζα, στις μικρές εμπορικές 
επιχειρήσεις. Ήρθε η κρίση της 
ακρίβειας και του καλαθιού των 
βασικών διατροφικών αναγκών 
της κοινωνίας και ξεχάστηκε. 
Μόνο που δεν ξεχάστηκε στις 
τσέπες τις δικές μας, γιατί το κό-
στος παγιώθηκε στην ενέργεια. 

Ένα μικρό κατάστημα καλείται να 
πληρώσει 500 ευρώ σε ρεύμα, 
για να μην πάμε σε επιχειρήσεις 
όπως εστίαση, ζαχαροπλαστεία 
και φούρνους, όπου το κόστος 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 3000 
ευρώ μηνιαίως». 
Αυτό σημαίνει ότι ο εμπορικός 

κόσμος πρέπει να αναζητήσει λύ-
σεις και μεγάλος βραχνάς είναι 
το κόστος μεταφοράς και της αγο-
ράς πρώτων υλών. Για την λύση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόνι-
σε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο 
απλά καθώς το κόστος μεταφορι-
κών έχει πλέον εκτοξευθεί.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του 
ΔΕΔΔΗΕ που ως διαχειριστής 
του δικτύου καλείται να φέρει το 
μεγάλο βάρος της παροχής ενέρ-
γειας. 
Η ποιότητα της ενέργειας συμ-
βαδίζει με την ανάπτυξη του δι-
κτύου του και ήδη σχεδιάζεται η 

εισαγωγή αυτοματισμών προκει-
μένου το δίκτυο να γίνει πιο «έξυ-
πνο» και να πετυχαίνει τους σκο-
πούς του. 
«Δεν αφορά την δική μας Περιφέ-
ρεια μόνο αλλά και τη διασύνδεση 
με τα μικρά νησιά ώστε να έχουν 
και εκείνα τα ίδια πλεονεκτήματα 

με περιοχές που είναι σε ένα δια-
συνδεδεμένο δίκτυο» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 
Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας εί-
ναι εκείνη που ελέγχει το πλαί-
σιο λειτουργίας για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβά-
νονται μέτρα για να μην γίνεται 

στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
Το δίκτυο θα παίζει ολοένα και 
πιο σημαντικό ρόλο και θα είναι 
η ραχοκοκκαλιά της ενεργειακής 
μετάβασης. 
Το 70% της νέας εγκατεστημένης 
ισχύος από ΑΠΕ θα είναι στα δί-
κτυα μέσης και χαμηλής τάσης.

> Α. Παυλόπουλος, πρ. Ομοσπονδίας Σωματείων Ηλεκτρολόγων

> Ν. Φωτόπουλος , πρόεδρος Συνδέσμου «Ο ΒΑΤΤ» > Ευ. Τσιμπλοστεφανάκης, Δρ. Η/Μ, Επιμ. Μ.Ε. Ενέργειας,

> Παν. Παναγιωτόπουλος, Μηχ. Μηχανικός - Επιχειρηματίας > Κ. Κανελλάκης, Industry & Marine Manager, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ

> Αντ. Κοντολέων, πρόεδρος ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ

«Λύσεις στα φωτοβολταϊκά»

«Κρίσιμος ο ρόλος των ΑΠΕ» «Λύσεις από την καταγραφή»

«Καλπάζει η τιμή της MWh» «Hλεκτροκίνηση, το μέλλον»

«Κινδυνεύουν οι βιομηχανίες» 
Ο Αλέξης Παυλόπουλος, 
Πρόεδρος της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Σωματεί-
ων Εγκαταστατών Ηλεκτρο-
λόγων στην παρέμβασή του 
ανέφερε ότι: «Ως ηλεκτρολό-
γοι εγκαταστάτες έχουμε την 
κατάρτιση και τεχνογνωσία 
να δώσουμε λύσεις, κυρίως 

στον τομέα των φωτοβολταϊ-
κών. Δυστυχώς τα φωτοβολ-
ταϊκά δεν ξεκίνησαν καλά 
στην Ελλάδα το 2010. Εγι-
ναν πρόχειρα και όχι συντο-
νισμένα. Τώρα με τις ενερ-
γειακές κοινότητες έχουμε τη 
δυνατότητα να διορθώσουμε 
τα κακώς κείμενα».

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και ο ρόλος τους στις 
κατοικίες αναδείχτηκε ανα-
λυτικά από τον Νίκο Φωτό-
πουλο, πρόεδρο Περιφερεια-
κού Συνδέσμου Εργοληπτών 
Εγκαταστατών Ν. Αχαΐας «Ο 
ΒΑΤΤ». «Αυτό το «αλλάζου-
με» έχει ένα όνομα: πράσι-

νη μετάβαση. Με ένα κομμά-
τι της να αφορά τις ΑΠΕ σαν 
ένα εναλλακτικό τρόπο παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
χωρίς την χρήση συμβατι-
κών καυσίμων.
Η πράσινη ενέργεια εξασφα-
λίζει σημαντικά οφέλη για το 
περιβάλλον την οικονομία.

Ο Ευάγγελος Τσιμπλοστε-
φανάκη, Δρ. Η/Μ, Επιμ. 
Μ.Ε. Ενέργειας, Τ.Ε.Ε. Τμ. 
Δ.Ε., έδωσε συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις για εξοικο-
νόμηση ενέργειας στις επι-
χειρήσεις και σημείωσε την 
ανάγκη ενεργειακών ελέγ-
χων και επιθεώρησης. 

«Πρέπει να ξέρουμε πού 
καταναλώνουμε και γιατί 
έχουμε τόσο μεγάλη κατα-
νάλωση ενέργειας στις επι-
χειρήσεις. 
Εάν δεν καταγράψεις το 
πρόβλημά σου, δεν μπο-
ρείς να το λύσεις» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Η τιμή της ενέργειας καλπά-
ζει με φρενήρεις ρυθμούς και 
αυτό έχει και άμεσο αντίκτυπο 
στο τελικό κόστος των προϊό-
ντων σημείωσε ο Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος, Μηχανο-
λόγος Μηχανικός Επιχειρη-
ματίας Επιμελητής Μ.Ε. 
Βιομηχανίας ΤΕΕ. «Η τιμή της 

ενέργειας από 60 ευρώ η Με-
γαβατώρα στις αρχές του 2021 
εκτοξεύθηκε και στα 300 ευρώ 
και τώρα είναι στα 170 ευρώ. 
Αναφέρομαι στη μέση τάση όχι 
στα οικιακά τιμολόγια. Επίσης 
η πορεία εξαρτάται από τα δι-
καιώματα εκπομπών CO

2
» ση-

μείωσε χαρακτηριστικά. 

O Κωνσταντίνος Κανελλάκης, 
Industry & Marine Manager, 
ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ. υπογράμμισε 
πως οι προβλέψεις είναι ότι 
σε περίπου 10 χρόνια θα κυ-
κλοφορούν σχεδόν 1 εκ. ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα. 
«Ένα ΙΧ που διανύει 15.000 
χιλιόμετρα το χρόνο, η ενέρ-

γεια που χρειάζεται την παρά-
γουν δύο κιλοβάτ φωτοβολ-
ταϊκών. Το κόστος τους είναι 
3.000 ευρώ. Φανταστείτε να 
κάνετε ένα έξοδο 3.000 ευ-
ρώ και να παράγει την ενέρ-
γεια του οχήματος για τα επό-
μενα 15-20 χρόνια», τόνισε 
χαρακτηριστικά. 

Το κόστος για τις βιομηχανίες 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό και 
καθορίζει την βιωσιμότητά 
τους ανέφερε ο Αντώνιος Κο-
ντολέων, Πρόεδρος ΔΣ ΕΒΙ-
ΚΕΝ (Ένωσης Βιομηχανικών 
Καταναλωτών Ενέργειας). 
«Αναγκαζόμαστε να συνά-
πτουμε μακροχρόνια συμβό-

λαια πωλήσεων και πρέπει 
να προσδιορίσουμε το κό-
στος της ενέργειας για να μην 
υπάρξουν ζημιές». 
Η ένταση των προβλημάτων, 
κατά τον κ. Κοντολέοντα εί-
ναι τέτοια που λαμβάνουν δι-
αστάσεις υπαρξιακού κινδύ-
νου για τις βιομηχανίες. 
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Προτάσεις, θέσεις και στρατηγικός
Οι στοχευμένες πολιτικές για την ενέργεια 
που προτείνει κάθε κόμμα, ο σχεδιασμός 
και ο τρόπος υλοποίησή τους σε γενικό 
πλαίσιο αλλά και ειδικότερα στην Δυτική 
Ελλάδα τέθηκαν στο επίκεντρο της εκδή-
λωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του 12ου Forum Ενέργειας, το περασμένο 
Σάββατο, η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχει-
ρήσεων» σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΔΕ, το 
Επιμελητήριο Αχαΐας και τον ΣΕΒ Δυτικής 
Ελλάδας και σε συνδιοργάνωση με την Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
«Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι αδι-
κημένη ενεργειακά, γιατί δεν έχει πρόσβα-
ση σε φθηνό αέριο καύσιμο, έχει κορε-
σμένα δίκτυα τόσο στη μέση όσο και στην 
χαμηλή τάση, ενώ πρόσφατα έγιναν ενέρ-

γειες για να ξεκινήσει η αποφυγή του κορε-
σμού υψηλής τάσης» ανέφερε εισαγωγικά 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Βασίλειος Αΐβα-
λής, ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση. 
«Υστερούμε στην ενέργεια όπως και σε άλ-
λες υποδομές στην περιοχή μας. Και αυτό 
διότι ο σχεδιασμός της Πολιτείας τα προη-
γούμενα χρόνια ήταν να προωθείται ο ανα-
τολικός και όχι ο δυτικός άξονας. Εμείς, 
ως ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας έχουμε αναδεί-
ξει πως η Περιφέρειά μας αδικείται και 
πως θα πρέπει να έχει έναν άλλο ενεργεια-
κό σχεδιασμό. 
Oι εκπρόσωποι των κομμάτων ξεδίπλω-
σαν τις θέσεις τους για το φλέγον κοινωνι-
κό ζήτημα προβαίνοντας σε διαπιστώσεις, 
άσκησαν κριτική και κατέθεσαν προτάσεις. 

> Γιάννης Σελίμης, τομεάρχης Υποδομών και Ενέργειας της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση δίνει βάρος στα προγράμματα εξοικονόμησης

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Γιάννης 
Σελίμης, Τομεάρχης Υποδομών και 
Ενέργειας της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέ-
ας Δημοκρατίας ο οποίος αναφέρθη-
κε στον σχεδιασμό της κυβέρνησης 
στον ενεργειακό τομέα σε κεντρικό 
και σε τοπικό επίπεδο, ενώ τόνισε 
πως ρόλος τους είναι η καταγραφή 
των προβλημάτων και η κατάθεση 
προτάσεων για την επίλυσή τους. 

«Η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στα επιδοτούμενα προ-
γράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
Με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 
2021» 87.000 κατοικίες συμπολιτών 
μας θα έχουν την ευκαιρία να ανα-
βαθμιστούν ενεργειακά Το υπουρ-
γείο ήδη έδωσε νέα τρίμηνη παράτα-
ση για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ 
2020». Επίσης, 350 εκατ. ευρώ προ-
ορίζονται για το «Εξοικονομώ - Ανα-
καινίζω» το οποίο είναι προ των πυ-
λών. Έχουν προγραμματιστεί άλλα 
650 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης στα δημόσια κτή-
ρια. Στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», 
το οποίο στοχεύει αποκλειστικά στην 
εξοικονόμηση πόρων στις επιχειρή-
σεις, οι πόροι ανέρχονται στα 450 
εκατ. ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει 

πολύ σύντομα. Προσεχώς θα ξεκι-
νήσουν προγράμματα επιδότησης 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων. Εκτός από τις κατοικίες η 
επιδότηση των ΦΒ θα αφορά επιχει-
ρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις. 
Η στροφή του συστήματος ενέργειας 
προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) δημιουργεί ανάγκες 
αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό 
την υποστήριξη του δικτύου. Το θε-
σμικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί, έχει 
εγκριθεί το καθεστώς στήριξης. Στις 
αρχές του 2024 θα ξεκινήσουν οι 
πρώτοι διαγωνισμοί», ανέφερε.
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «το πρό-
γραμμα ενεργειακού συμψηφισμού 
σε συνέχεια των ενεργειακών κοινο-
τήτων για επιχειρήσεις υψηλής τά-
σης, ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα 

πάγια αιτήματα των βιομηχανιών» 
σημειώνοντας πως γίνονται προσπά-
θειες ρύθμισης της γραφειοκρατίας 
και της διαθεσιμότητας του δικτύου 
ώστε να αυξηθεί ο αριθμός ηλέκτρι-
σης των έργων του εικονικού ενερ-
γειακού συμψηφισμού.
Για τις ΑΠΕ ανέφερε πως οι αρχι-
κοί πόροι είναι 1,2 δις και στόχος 
είναι με τη σωστή διαχείριση, να ξε-
περάσουμε τα 2 δις. «Προχωρούν 
επίσης, οι διαδικασίες για τα πρώτα 
πλωτά φωτοβολταϊκά, δρομολογεί-
ται το νομικό πλαίσιο για τα αιολικά 
πάρκα και προωθείται η ηλεκτροκί-
νηση. Προχωράει και το πρόγραμ-
μα για το φυσικό αέριο, ενώ συνε-
χίζονται οι συζητήσεις για τον αγωγό 
ΕSMED που έχει ξεχωριστό ενδια-
φέρον και για την Αχαΐα καθώς θα 

υπάρξει πρόβλεψη για κατασκευή 
σταθμού συμπίεσης και κέντρου δι-
αχείρισης. Όσον αφορά το καύσιμο 
του μέλλοντος, το υδρογόνο, ξεκινάει 
τον επόμενο μήνα ο σχεδιασμός για 
την εθνική στρατηγική και αρχίζει η 
δημόσια διαβούλευση»,.
Τέλος, έκανε αναφορά στα έργα που 
αφορούν στην περιοχή μας (ενεργει-
ακή αναβάθμιση νοσοκομείων, σχο-
λείων, Λαδόπουλου, σταθμοί φυσι-
κού αερίου, κ.α.), ενώ για τις αυξήσεις 
ηλεκτρικού ρεύματος και των τιμών 
των καυσίμων σημείωσε πως «κατα-
νοούμε το πρόβλημα και γίνεται προ-
σπάθεια για την αντιμετώπισή τους 
μέσω των επιδοτήσεων», κάνοντας τέ-
λος έκκληση για ενότητα των κομμά-
των απέναντι στο ενεργειακό πρόβλη-
μα προς όφελος της κοινωνίας. 

> Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής, αν. τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτική Συμμαχία

«Προσιτές τιμές για όλους στην αγορά ενέργειας»

«Μέσα στο 2022 έγιναν 430.000 
αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος, και 
από την άλλη μεριά τα κέρδη των 
ηλεκτροπαραγωγών και των διυλι-
στηρίων στα ύψη, με μειωμένη φο-
ρολόγηση παρά τις εξαγγελίες του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη», ανέφερε η Χαρά Καφαντάρη, 
Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθή-
νας, Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μό-

νιμης Επιτροπής Προστασίας Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος 
και Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προ-
στασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευ-
τικής Συμμαχίας, θέτοντας το ενερ-
γειακό πρόβλημα της χώρας μας ως 
μείζον κοινωνικό και πολιτικό.
«Η ενέργεια είναι ένα δημόσιο κοι-
νωνικό αγαθό και ως δικαίωμα των 
πολιτών πρέπει να εξασφαλίζεται 
για όλους και πάντα σε προσιτές τι-
μές. Παράλληλα, έχει και σημαντι-
κό αναπτυξιακό και επενδυτικό πα-
ράγοντα στο πλαίσιο μάλιστα της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
πατρίδας μας», υπογράμμισε, τονί-
ζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ/ΠΣ έχει συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα και προτάσεις για 
την αντιμετώπισή του.
Εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρ-

νησης λέγοντας ότι «ξεκίνησε ένα 
επιτελικό «μαγείρεμα» των υπερκερ-
δών των ηλεκτροπαραγωγών, της 
ΔΕΠΑ-Εμπορίας και στα δύο διυ-
λιστήρια της χώρας για να μη φο-
ρολογηθούν. Επίσης, συνεχίζεται η 
αποφυγή φορολόγησης υπερκερ-
δών στην προμήθεια λιανικής ρεύ-
ματος όπου μόνον τον Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο του 2022 υπήρ-
χαν υπερκέρδη της τάξης του 1 δισ 
ευρώ παρότι υπάρχει νομοθετική 
ρύθμιση από τον 11ο του 2022 που 
προέβλεπε φορολόγηση για το τρί-
μηνο (Αύγουστος – Οκτώβριος) και 
η ΡΑΕ όφειλε να είχε καταθέσει τον 
υπολογισμό».
Τόνισε πως το μέλλον είναι η δη-
μιουργία ΑΠΕ και η αποθήκευση 
ενέργειας, υπεραμύνθηκε του έρ-

γου του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «εξασφα-
λίσαμε πόρους για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων μέσω του 
προγράμματος «Ηλέκτρα» όταν είμα-
στεανκυβέρνηση, αλλά δεν προχώ-
ρησε με αποτέλεσμα να ενταχθούν 
αυτά τα έργα στο Ταμείο Συνοχής», 
ενώ τόνισε πως «η κυβέρνηση κα-
θυστέρησε αδικαιολόγητα να νομο-
θετήσει θεσμικό πλαίσιο για το προ-
καταρκτικό σχέδιο αδειοδότησης 
συστημάτων αποθήκευσης ενέργει-
ας. Όμως παρατηρείται καθυστέ-
ρηση ενός και πλέον χρόνου στην 
ωρίμανση των έργων και στο ρυθ-
μιστικό πλαίσιο».
Απαριθμώντας τις προτάσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είπε:
1. Δημόσιος έλεγχος στην αγορά 
ενέργειας και επανάκτηση της πλει-

οψηφίας της ΔΕΗ. 
2. Φορολόγηση των υπερκερδών 
στην αγορά και παραγωγή ενέργειας.
3. Θέσπιση ανώτατου συντελεστή 
κέρδους 5% στην ενέργεια. 
4. Αναμόρφωση του τρόπου λει-
τουργίας αγοράς του ηλεκτρισμού. 
5. Ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτή-
των.
6. Προώθηση γεωθερμίας και αξιο-
ποίησής της.
7. Προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
στα ΜΜΕ, με σχέδιο και με κίνητρα. 
«Μόνο μια ισχυρή πολιτεία μπορεί 
να εξασφαλίσει την πρόσβαση των 
νοικοκυριών και των παραγωγικών 
δυνάμεων στο αγαθό της ενέργειας 
σε προσιτές τιμές και να μην μείνου-
με πίσω στην πράσινη μετάβαση που 
αποτελεί αναγκαιότητα» κατέληξε. 



24 Φεβρουαρίου 2023 17ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      12ο Forum Ενέργειας 1724 Φεβρουαρίου 2023ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                      

σχεδιασμός για το ενεργειακό
> Χάρης Δούκας, γραμματέας Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ /ΚΙΝ.ΑΛ

> Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, εκπρόσωπος του Τομέα Πράσινης Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας ΜΕΡΑ 25

> Αλέκος Χρυσανθακόπουλος, κπρόσωπος της Δημοκρατικής Πατριωτικής Ενότητας

> Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής Αχαΐας - κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΚΚΕ

«Βασικό στοιχείο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου»

«Να γίνουμε πρώτοι στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου»

«Θα υπερασπιστούμε το εθνικό συμφέρον»

«Θέλουμε φθηνή ενέργεια για τον λαό»

«Η ενέργεια είναι ένας βασικός πυ-
λώνας της οικονομίας και βασικό 

στοιχείο για την αλλαγή του παρα-
γωγικού μοντέλου» τόνισε ο Χάρης 
Δούκας, αν. καθηγητής Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών & Μηχανικών ΗΥ 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γραμματέας 
Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ /ΚΙΝ.ΑΛ, 
τονίζοντας πως ήταν το πρώτο κόμμα 
που έθεσε το ζήτημα. 
Εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση 
και στο κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης με αφορμή τις θέσεις τους 
για το φυσικό αέριο λέγοντας πως 

«τα τελευταία δέκα χρόνια, ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ με πάθος άνοιγαν τον έναν 
σταθμό φυσικού αερίου μετά τον άλ-
λο, κλείνοντας λιγνιτικούς σταθμούς. 
Ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε πει, 
άλλο η απανθρακοποίηση και άλλο 
η απολιγνιτοποίηση». Εστίασε στα 
υπερκέρδη των εταιρειών, σημειώ-
νοντας πως «ο μεγάλος κερδισμένος 
στον ενεργειακό πόλεμο είναι οι με-
γάλες πετρελαϊκές εταιρείες και σε 
παγκόσμιο επίπεδο κοντά στα 200 

δις)», ενώ σημείωσε την αναγκαιότη-
τα εργαλείων για την παρακολούθη-
ση της αισχροκέρδειας στα καύσιμα. 
Χαρακτήρισε, κρίσιμο το ζήτημα της 
ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας 
μας και τόνισε πως «πιστεύουμε πως 
μπορούμε να αλλάξουμε την ενεργει-
ακή μας μοίρα και να πατήσουμε γε-
ρά στα πόδια μας. Να γίνουμε ένας 
κόμβος παραγωγής και εξαγωγής κα-
θαρής ενέργειας. 
Σημείωσε ακόμα πως «δεν υπάρχει 

ενεργειακός σχεδιασμός στην χώρα 
μας όταν έχουμε δώσει 10 εκατ. ευ-
ρώ σε επιδοτήσεις στις εταιρείες για 
να εισάγουν φυσικό αέριο και δεν 
έχουν τρέξει προγράμματα εξοικο-
νόμησης ενέργειας». 
Καταλήγοντας, τόνισε πως «αποτε-
λεί για μας πρώτη προτεραιότητα 
η εξοικονόμηση ενέργειας, είμαστε 
οι πρώτοι που το εφαρμόσαμε και 
έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους 
στον σχεδιασμό μας».

Ο Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, 
εκπρόσωπος του Τομέα Πράσινης 
Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομί-
ας ΜέΡΑ 25, υπογράμμισε πως «η 
πράσινη ενέργεια για το ΜέΡΑ25 
είναι στο DNA μας». Παρουσία-
σε το σχέδιό τους για την μετάβα-
ση στην πράσινη βιομηχανική επα-
νάσταση λέγοντας πως «απαιτείται 
εξοικονόμηση ενέργειας και δρα-
στική μείωση της ποσότητας κλα-
σικών μετάλλων τσιμέντου, με πλή-

ρη εξηλεκτρισμό των μεταφορών, 
της βιομηχανίας, της γεωργίας και 
της θέρμανσης με αποφασιστική τη 
συμβολή του υδρογόνου ως καύ-
σιμου στις βαριές μεταφορές. Το 
υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλ-
λοντος και εμείς ως MΕΡΑ 25 θέ-
λουμε να καταστήσουμε τη χώρα 
μας νούμερο ένα χώρα παραγωγής 
πράσινου υδρογόνου».
Αναφορικά με την εξοικονόμη-
ση ενέργειας από τα κτήρια και τα 

ΜΜΜ σημείωσε πως «στόχος μας 
είναι να φθάσουμε στο 50% της συ-
νολικής κατανάλωσης έως το 2040 
προκειμένου να ισοσταθμιστεί το 
40% των εισαγωγών ενέργειας».
Συμπλήρωσε πως δίνεται μεγά-
λο βάρος στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας με στόχο το 85% της πα-
ραγωγής να ανήκει στους πολίτες 
και στις ενεργειακές κοινότητες, στα 
πρότυπα του μοντέλου της Δανίας. 
«Με τις ανεμογεννήτριες των 200 

μέτρων έχει παραγίνει το κακό, 
υπάρχει άναρχη ανάπτυξη σε όλη 
την ύπαιθρο και πολλές δεν παρά-
γουν την ενέργεια που θα έπρεπε. 
Για τις εξορύξεις η θέση μας είναι 
ξεκάθαρη, είμαστε κάθετα ενάντια 
σε αυτές. Θεωρούμε πως πρέπει 
να στραφούμε σε νέες εναλλακτι-
κές μορφές ενέργειας, ενώ για την 
ΔΕΗ και για τα δίκτυα διανομής 
είμαστε υπέρ της εθνικοποίησή 
τους», κατέληξε.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Αλέκος 
Χρυσανθακόπουλος ο οποίος ως εκ-
πρόσωπος της «Δημοκρατικής Πα-
τριωτικής Ενότητας» αναφέρθηκε στις 
αντιφάσεις στο θέμα της ενεργειακής 
υποδομής της χώρας. «Μπροστά μας 
έχουμε να διαχειριστούμε και τις αντι-
φάσεις διότι όλο το ζήτημα έχει να κά-
νει με τις σχέσεις εξάρτησης της χώ-
ρας μας από συγκεκριμένους κύκλους. 
Είμαστε μια χώρα πλουσιότατη σε 

αποθέματα υδρογονανθράκων (πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο). Και στον Πα-
τραϊκό είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες 
για την εξόρυξη υδρογονανθράκων 
όμως, ξαφνικά η κυβέρνηση ανακοί-
νωσε πως σταματάει αυτό το πρόγραμ-
μα. Όλα δείχνουν πως υπάρχουν με-
γάλες σκοπιμότητες. Γιατί στην Ελλάδα 
υπάρχει αυτό το απαγορευτικό της εξό-
ρυξης πετρελαίου; Τι κρύβεται τελικά 
πίσω από τη θεωρία ότι δεν έχουμε 

αποθέματα;» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 
κ. Χρυσανθακόπουλος.
Διεμήνυσε πως «θα υπερασπιστού-
με το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Η 
εξόρυξη των ελληνικών υδρογοναν-
θράκων που έχει μετατραπεί σε ιδε-
ολογικό ζήτημα από τους πολιτικούς 
μεταπράτες γερμανικών και άλλων 
συμφερόντων που έχουν οδηγήσει 
τη χώρα μας σε φτωχοποίηση και 
στην καταστροφή της ανταγωνιστικό-

τητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέ-
πει επιτέλους να συζητηθούν». 
Καυτηρίασε τις ενεργειακές κοινότη-
τες – μαϊμού που υπάρχουν και στην 
Πάτρα και στηλίτευσε την φορολόγη-
ση των 5 δις για να επιχορηγηθούν 
οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος. 
Κλείνοντας τόνισε πως θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σύγχρονη τεχνολογία, 
να γίνει αναθεώρηση των πολιτικών 
μακριά από ιδεολογισμούς. 

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, Βου-
λευτής Αχαΐας - Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος ΚΚΕ έθεσε σειρά προ-
βληματισμών επί τάπητος. Καυτηρί-
ασε την «ενεργειακή εξάρτηση» που 
έχει η χώρα μας, έκανε λόγο για σπα-
τάλη των πόρων και για ανορθολογι-
κές κινήσεις «την στιγμή που έχουμε 
τεράστιες δυνατότητες ως χώρα για 
την παραγωγή φθηνής ενέργειας σε 
επάρκεια και να την εξάγει». 
Εκτός από τις δυνατότητες εστίασε 
και στις αδυναμίες που προκύπτουν 
επειδή – όπως είπε- μπαίνει ο όρος 

«κέρδος» με αποτέλεσμα να έχου-
με ενεργειακή φτώχεια, ανεπάρκεια 
μείγματος στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που έχει 
επιπτώσεις.
Έκανε λόγο για «σκανδαλώδη στή-
ριξη των αρπακτικών της πράσινης 
ενέργειας για χρηματοδότηση επιχει-
ρήσεων και τη διασφάλιση των τι-
μών», ενώ μίλησε για αναχρονισμό, 
όξυνση ανισοτήτων, αντιφάσεις και 
ανταγωνισμούς. Στηλίτευσε την ανε-

ξέλεγκτη εγκατάσταση των αιολικών 
και φωτοβολταϊκών πάρκων κάνο-
ντας λόγο για ένα αδιέξοδο. 
Τόνισε πως το ΚΚΕ στοχεύει στην 
ανατροπή του συστήματος που βα-
σίζεται στο καπιταλιστικό κέρδος, το 
οποίο ευθύνεται για την όξυνση των 
ανισοτήτων, του ανορθολογισμού 
και των στρεβλώσεων ενώ τόνισε 
πως «είμαστε απέναντι στην κρατική 
δραστηριότητα, διότι είναι κατά των 
πολιτών».

«Εμείς θέλουμε την ενέργεια ως αγα-
θό για να μπορούν να ικανοποιη-
θούν τα έξι κριτήρια που θέτουμε» 
υπογράμμισε σε άλλο σημείο παρου-
σιάζοντας τις θέσεις του ΚΚΕ.
Κυρίαρχο ζήτημα, τόνισε, πως απο-
τελεί η αξιοποίηση όλων των πη-
γών ενέργειας, για ένα επαρκές και 
σταθερό ενεργειακό μείγμα που θα 
εξασφαλίζει «φτηνή ενέργεια για τον 
λαό, αναβάθμιση των εργαζομένων 
και προστασία του περιβάλλοντος».
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Καλές πρακτικές για μείωση
Mια σειρά από καλές πρακτικές που στόχο 
έχουν τον περιορισμό του κόστους ενέργει-
ας σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες αλλά και 
σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανα-
δείχτηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίας 
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο 
του 12ου Forum Eνέργειας. Την εκδήλω-
ση συντόνισε ο Λάζαρος Αυγέρης, Διπλ. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
 Όσοι βρέθηκαν στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυ-
τικής Ελλάδος παρακολούθησαν με ποιο 
τρόπο μια πολυκατοικία, κάνοντας χρήση 
ανανεώσημων πηγών ενέργειας, κατάφε-
ρε να αυτονομηθεί ενεργειακά και να μει-
ωθεί έτσι το κόστος λειτουργίας των διαμε-
ρισμάτων. Άκουσαν τις εκκλήσεις ειδικών 
ότι επίκειται υπερφόρτωση των δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της υψηλής 
ζήτησης, με ορατό τον κίνδυνο blackout. 

Πληροφορήθηκαν για ενα πρότυπο κτί-
ριο με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση 
και με ποιο τρόπο επιτεύχθηκε αυτό, κα-
θώς η απόσβεση του κόστους είναι άμε-
ση. Προαπαιτούμενο για το κτίριο είναι να 
μην υπάρχουν διαρροές αέρα, ενώ ο σω-
στός προσανατολισμός και η σκίαση είναι 
καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία 
του εγχειρήματος. 
Τέλος, τους δόθηκε η ευκαιρία να πλη-
ροφορηθούν για το ερευνητικό έργο 
ΕNERMAN που αυτή την περίοδο υλο-
ποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών 
Συστημάτων με πολλούς ακόμη εταίρους 
από διάφορες χώρες της Ευρώπης. H φι-
λοσοφία του βασίζεται στο ότι το πρόγραμ-
μα αντιμετωπίζει ένα εργοστάσιο σαν έναν 
ζωντανό οργανισμό που διαχειρίζεται την 
κατανάλωση ενέργειάς του με αυτόνομο 

τρόπο. Στόχος είναι η δημιουργία μιας 
υποδομής διαχείρισης ενεργειακής βιωσι-
μότητας. Και επίσης πληροφορήθηκαν με 

ποιο τρόπο αντιμετώπισε το υψηλό ενερ-
γειακό κόστος ένα εργοστάσιο κεραμοτου-
βλοποιίας στην Ηλεία. 

> Θανάσης Γιανναδάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Essencon

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολυκατοικία

Ο Θανάσης Γιανναδάκης, Δρ. Μη-
χανολόγος Μηχανικός, Essencon, 
παρουσίασε μια κοινόχρηστη φω-
τοβολταϊκή εγκατάσταση για πολυ-
κατοικίες που στόχο έχει να μειώσει 
σημαντικά το κόστος της ενέργειας. 
Οπως σημείωσε ο κ. Γιανναδάκης 
«στην πραγματικότητα αυτό που θα 
δείξουμε είναι η καταγραφή και η 
στατιστική επεξεργασία κατανάλω-

σης ηλεκτρικής ενέργειας για διαμε-
ρίσματα πολυκατοικιών, όπου ποι-
κίλει το εμβαδόν τους και μπορούμε 
να καταλάβουμε το προφίλ της χρή-
σης τους. Είναι σημαντικό να δη-
μιουργήσουμε γραμμές βάσης και 
να πάμε ένα βήμα παραπέρα από 
την ενεργειακή επιθεώρηση. Έτσι, 
δημιουργούμε γραμμές βάσης με 
εποχιακή ανάλυση βαθμοημερών 
θέρμανσης και ψύξης. Και αφού 
βγάλουμε τα προφίλ λειτουργίας, 
στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα μο-
ντέλο με προσομοίωση του ενεργει-
ακού συμψηφισμού αλλά σε ωριαία 
βάση όχι σε μηνιαία, γιατί έτσι μπο-
ρούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα». 
Στην μελέτη που παρουσιάστηκε τα 
ακίνητα ήταν τρία με εμβαδόν 158, 
192 και 47 τετραγωνικά μέτρα αντί-

στοιχα. Στο μοντέλο που παρουσίασε 
ο κ. Γιανναδάκης γίνεται καταγραφή 
και στατιστική επεξεργασία κατανά-
λωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ανά 
15 λεπτά της ώρας. Ακολουθεί επο-
χιακή ανάλυση του ωριαίου προφίλ 
καταναλώσεων, ενώ δημιουργείται 
γραμμή βάσης με εποχιακή ανάλυ-
ση βαθμοημερών θέρμασης και ψύ-
ξης. Το μοντέλο ακολουθεί την προ-
σομοίωση εφαρμογής ενεργειακού 
συμψηφισμού με ανάλυση ωριαίου 
φορτίου γίνεται μηνιαία και ωριαία 
ανάλυση και ακολουθεί οικονομο-
τεχνική ανάλυση. Βασική φιλοσο-
φία της εγκατάστασης είναι το net 
metering που βασίζεται στην φιλο-
σοφία ότι «παράγεις μέσω φωτοβολ-
ταϊκού και πρώτα διοχετεύεις την 
ενέργεια στην κατανάλωση και ό,τι 

περισσέψει στο δίκτυο. Εάν έχει έλ-
λειμμα απορροφάς από το δίκτυο».
Ο κ. Γιανναδάκης επεσήμανε ότι 
στον δημόσιο διάλογο έχει μπει το 
ζήτημα της συλλογικής αυτοκατανά-
λωσης όπου μπαίνει σε διαβούλευ-
ση νομοσχέδιο που περιγράφει το 
πώς θα μπορέσουν να στηθούν κοι-
νόχρηστες εγκαταστάσεις παραγω-
γής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας και να διαχειρίζονται από κοινού 
από έναν και πλέον ιδιοκτήτες.
Παρουσίασε ακόμη σχέδιο για το 
πώς είναι να υπάρχει ένα αυτόνομο 
φωτοβολταϊκό και εκείνο που αλ-
λάζει είναι εάν θα είναι ο inverter 
μπροστά από το κοινόχρηστο δί-
κτυο ή αν θα είναι πίσω.
«Στην ουσία αλλάζει η φιλοσοφία 
και η αρχιτεκτονική του οφέλους 

και του συμψηφισμού ενέργειας» 
επεσήμανε ο κ. Γιανναδάκης. 
Οι τιμές αγοράς ποικίλουν ωστόσο 
εάν επρόκειτο για ατομική εγκατά-
σταση η απόσβεση της επένδυσης 
γίνεται στα 8 χρόνια ενώ σε κοινό-
χρηστο στα 4 χρόνια», εξήγησε ο κ. 
Γιανναδάκης. 
Εν συνεχεία παρουσίασε και ένα 
ακόμη σχέδιο που αφορούσε ακί-
νητα με διαφορετικό εμβαδόν και 
ακολούθησε η σύγκρισης της ενερ-
γειακής κατανάλωσης.
Σε κάθε περίπτωση το να στηθεί 
μια κοινόχρηστη εγκατάσταση εί-
ναι προς όφελος των ιδιοκτητών. Η 
μπαταρία της εγκατάστασης χρημα-
τοδοτείται κατά 100% και αυτό εί-
ναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη. 

> Στέλιος Κουτρουμπίνας, CEO στην εταιρεία Meazon

«Να πάρουμε μέτρα για αποφυγή ενεργειακού blackout»

Ο Στέλιος Κουτρουμπίνας, CEO 
στην εταιρεία Meazon (που έχει 
έδρα την Πάτρα και ασχολείται με 
την ψηφιοποίηση στην ενέργεια), 
τόνισε ότι με βάση τους ρυθμούς 
που προχωρούμε η απαίτηση σε 
ενέργεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη 
σε ισχύ και το ερώτημα που τίθεται 

είναι εάν τα δίκτυα θα αντέξουν ένα 
τόσο μεγάλο φορτίο. Ο κίνδυνος 
blackout είναι υπαρκτός και πρέπει 
να ληφθούν άμεσα μέτρα.
«Λόγω αυτών των απαιτήσεων, με 
τα υπάρχοντα δεδομένα, θα φθά-
σουμε σήμερα σε ένα black out, κάτι 
που θέλουμε οπωσδήποτε να απο-
φύγουμε. Είναι σίγουρο ότι θα έχου-
με διακοπές και πρέπει να βρούμε 
έναν τρόπο να το αποκαταστήσουμε. 
Χωρίς αποθήκευση ενέργειας δεν 
μπορεί να γίνει τίποτα» ανέφερε ο κ. 
Κουτρουμπίνας.
Με βάση αυτό το δεδομένο, η αρ-
χή που ακολουθείται είναι ότι «δεν 
μπορεί να ελέγχεις κάτι που δεν 
μπορείς να το μετρήσεις». O κ. Κου-

τρουμπίνας έφερε το παράδειγμα 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που 
θα πρέπει να πάρουν ενέργεια από 
κτίρια που είναι σταθμευμένα και εί-
ναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα του επιπλέον φορτίου που χρει-
άζεται. Άλλωστε η ηλεκτροκίνηση, 
όπως όλα δείχνουν, είναι το μέλλον 
της αυτοκινητοβιομηχανίας.
«Ο μόνος τρόπος είναι η ψηφιοποί-
ηση της ενέργειας για να μπορέσου-
με να έχουμε καλύτερο τρόπο αντί-
δρασης. Η Meazon έλαβε βραβείο 
ενέργειας από το υπουργείο Ενέργει-
ας των ΗΠΑ γιατί ο μετρητής που 
σχεδιάσαμε έχει τις προδιαγραφές 
που απαιτούνται για τα κτήρια» εξή-
γησε ο κ. Κουτρουμπίνας.

Μερικές εφαρμογές από την ψηφι-
οποίηση της ενέργειας είναι η βοή-
θεια που παρέχεται ώστε να μην εί-
ναι ασταθές ένα ηλεκτρικό δίκτυο. 
Αυτό έχει εφαρμογή καθημερινά 
σε διάφορους τομείς, μεταξύ αυτών 
στα φωτοβολταϊκά και τον κίνδυ-
νο αστάθειας του δικτύου εξαιτίας 
του κορεσμού που μπορεί να προ-
κύψει. 
«Αυτό το κομμάτι μπορεί να βελτι-
ωθεί με το σύστημα μας, που το το-
ποθετούμε στέλνοντας πληροφορία 
στον ΔΕΔΔΗΕ και προσαρμόζουν 
τις δυνατότητές του ανάλογα» ανέ-
φερε ο κ. Κουτρουμπίνας.
Μιλώντας για τις εφαρμογές στα 
σύγχρονα σπίτια, σημείωσε την 

ανάγκη να έχουν «αυτοπαραγωγή» 
που σημαίνει φωτοβολταϊκά και 
χρήση μπαταρίας για αποθήκευση 
ενέργειας.
«Δυστυχώς στο μέλλον θα υπάρ-
χουν τεχνικά black out. Δεν γίνεται 
δηλαδή ενώ αποκλείουμε το λιγνί-
τη και τα πυρηνικά να υπάρχει ομα-
λότητα, κάποια στιγμή το δίκτυο θα 
βρεθεί εκτός. Σε αυτή την περίπτω-
ση πρέπει να υπάρχουν μπαταρίες 
για να μπορέσεις να ανταποκριθείς» 
ανέφερε ο κ. Κουτρουμπίνας.
Καταλήγοντας σημείωσε ότι η εται-
ρεία του έχει μια σειρά από προϊό-
ντα που μπορούν να ανταποκριθούν 
σε όλες τις σύγχρονες ανάγκες που 
προκύπτουν σήμερα. 
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του κόστους ενέργειας 
> Δημήτρης Δημόπουλος, κατασκευαστής Εnervillas, Ανάπτυξη Κατασκευαστική

> Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ιδιοκτήτης «Παναγιωτόπουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ»

> Γιώργος Μυλωνάς, ερευνητής Β’ ΙΝΒΙΣ και ΕΚ «Αθηνά»

«Πώς κατασκευάσαμε κτίριο με μηδενική κατανάλωση»

«Έτσι μειώσαμε το κόστος ενέργειας του εργοστασίου μας»

Το ΕΝΕRMAN και η ενεργειακή βιωσιμότητα σε εργοστάσια

Ο Δημήτρης Δημόπουλος, πολιτι-
κός Μηχανικός MΕng, ενεργεια-
κός επιθεωρητής και πιστοποιημέ-
νος Passive House Designer, έχει 
εξειδικευτεί σε μελέτη και κατα-
σκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης (nzeb). 
Ένα τέτοιο πρότυπο συγκρότη-
μα με τίτλο Εnervillas παρουσί-
ασε στο πλαίσιο των καλών πρα-
κτικών. Όπως σημείωσε «εχουμε 

κατασκευάσει δεκάδες έργα nzeb 
από το 2012 με απόλυτα ευχαρι-
στημένους ενοίκους. Σε ένα υψη-
λής ενεργειακής απόδοσης κτίριο, 
το μεγαλύτερο μέρος της ελάχιστης 
ενέργειας που απαιτείται παράγε-
ται τοπικά από Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας, κάτι που ισχύει και 
για όλα τα καινούργια κτίρια μέχρι 
το τέλος του 2020.
Ο κ. Δημόπουλος ανέφερε τα πλε-
ονεκτήματα που έχει μια σύγχρονη 
κατοικία υψηλής ενεργειακής από-
δοσης:
• Θερμική άνεση και ποιότητα αέ-
ρα, καθώς το κτίριο έχει καθαρό 
αέρα με ελάχιστα επίπεδα CO

2
. 

• Πολύ μικρότερο κόστος λειτουρ-
γίας ενώ το έξτρα κόστος των εγκα-
ταστάσεων αποσβένεται σε λίγα 
χρόνια.

• Ελάχιστες καταναλώσεις για ψύ-
ξη-θέρμανση με αντλία θερμότη-
τας, ενώ με ένα μικρό φωτοβολτα-
ϊκό περισσεύει ενέργεια ακόμα και 
για τις μετακινήσεις 
• Μηδενικές εκπομπές CO

2
 στην 

χρήση του κτιρίου
• Ελάχιστα κόστη συντήρησης 
αφού δεν έχουμε πολύπλοκα συ-
στήματα ψύξης θέρμανσης
• Υψηλής ποιότητα κατασκευής και 
διάρκεια ζωής
• Μεγαλύτερη εμπορική αξία
• Λιγότερη εξάρτηση έως και κα-
θόλου από δίκτυα (off grid)
• Όλα αυτά ωφελούν την τοπική 
οικονομία και όχι τα μεγάλα εργο-
στάσια παραγωγής ενέργειας.
Kωδικοποιώντας τις απαιτήσεις να 
κατασκευαστεί ένα τέτοιο κτίριο, ο 
κ. Δημόπουλος ανέφερε:

• Το κέλυφος του κτιρίου να δι-
αθέτει υψηλή θερμομόνωση και 
να μην υπάρχουν διαρροές αέρα 
(Υψηλή αεροστεγανότητα)
• Απαιτείται μηχανικός αερισμός 
του κτιρίου με ανάκτηση θερμότη-
τας και freecooling
• Προαπαιτούμενο είναι επίσης ο 
σωστός προσανατολισμός κτιρί-
ου ενώ η σκίαση είναι ένας εξίσου 
ρυθμιστικός παράγοντας
• Χρειάζονται κουφώματα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης
• Συστήματα διαχείρισης μέσω αυ-
τοματισμών για διαχείρηση σκία-
σης, φωτισμού, κλιματισμού
• Μελέτες εφαρμογής με προ-
γράμματα Building Information 
Modeling BIM. 
Ο κ. Δημόπουλος επεσήμανε ότι 
το κτίριο είναι αυτό που κατανα-

λώνει το 40% της ενέργειας που 
απαιτεί ένα σπίτι. 
Προαπαιτούμενο λοιπον είναι να 
μειώσουμε πρώτα τις ανάγκες ενός 
κτιρίου, και στη συνέχεια να επιλέ-
ξουμε ένα απλό και οικονομικό σύ-
στημα θέρμανσης και ψύξης. 
Η σωστή κατασκευή είναι προαπαι-
τούμενο για ένα κτίριο, διότι ένα 
κτίριο που δεν είναι σωστά κατα-
σκευασμένο είναι «άρρωστο», ακό-
μα και εάν η ενέργεια του ήταν δω-
ρεάν. «Ακόμα και σήμερα επικρατεί 
η λάθος αντίληψη ότι η εξοικονό-
μηση ενέργειας θα γίνει με την αλ-
λαγή του συστήματος θέρμανσης, 
για παράδειγμα από πετρέλαιο σε 
αντλία θερμότητας ή φυσικό κτίριο, 
ενώ έχουμε ένα κατασκευασμένο 
κτίριο «σουρωτήρι» τόνισε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Δημόπουλος.

Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευ-
θύνων Σύμβουλος και Αντιπρόε-
δρος της Βιομηχανίας «Παναγιωτό-

πουλος Κεραμοτουβλοποιία ΑΒΕΕ» 
αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές 
για εξοικονόμηση ενέργειας που 
ακολουθούνται στην εταιρεία του.
Συγκαταλέγεται στις «Ενεργοβό-
ρες Βιομηχανίες» καθώς χρειάζε-
ται ηλεκτρική κατανάλωση περί τις 
4.000.000 kwh/χρόνο. Τα καύσι-
μα που χρησιμοποιούνται είναι τα 
εξής: Μαζούτ 1.500 tn, Υγραέριο 
100 tn, Πυρηνόξυλο 2.000 tn.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των ξη-
ραντηρίων τούβλων (κατασκευής 
από μέσα ‘70 έως αρχές ‘90) έγινε 
με σύστημα ανακύκλωσης θερμών 

απαερίων μεταξύ των θαλάμων ξή-
ρανσης, προσθήκη Inverter στους 
ηλεκτροκινητήρες και αυτόματο έλεγ-
χο των στροφών των inverter, βά-
σει της προόδου της διαδικασίας ξη-
ράνσεως. Εφαρμόζεται ηλεκτρονικός 
έλεγχος των θερμοκρασιών και της 
διαδικασίας έψησης, μέσω SCADA.
Ακολούθησε προμήθεια νέων 
ραφιών («παλεττών») ξηράνσε-
ως κεραμιδιών, από διάτρητη σι-
δηροκατασκευή και έτσι έγινε βελ-
τιστοποίηση της ροής του αέρα. 
Επίσης το χαμηλότερο βάρος κα-
τασκευής των ραφιών συνεπάγεται 

χαμηλότερο ποσό χαμένης ενέργει-
ας κατά την έξοδο των ραφιών από 
το ξηραντήριο. Σημειωτέον ότι η 
ενεργειακή αναβάθμιση των ξηρα-
ντηρίων των τούβλων γίνεται σήμε-
ρα με:
• Θερμομόνωση αγωγών μεταφο-
ράς θερμού αέρα
• Προσθήκη Εναλλάκτη - Σακκό-
φιλτρου στην Θερμική Εστία Πυρη-
νοξύλου
• Επίσης περιλαμβάνεται φωτοβολ-
ταϊκός σταθμός 1MW.
Υπάρχουν ορισμένα σημεία για βελ-
τίωση όπως η εφαρμογή διαγνωστι-

κού ενεργειακού ελέγχου, που θα 
βελτιώσει τα επίπεδα εξοικονόμη-
σης ως εξής:
• Υλοποίηση ενιαιου συστήματος 
energy monitoring, με λήψη μετρή-
σεων σε επί μέρους διεργασίες.
• Βελτίωση του συστήματος πυκνω-
τών που διαθέτει το εργοστάσιο για 
την ηλεκτρική ενέργεια. 
• Εφαρμογή αυτόματης λίπανσης 
σε κύριο παραγωγικό εξοπλισμό 
καθώς και δυσπρόσιτο εξοπλισμό 
του εργοστασίου. 
• Υιοθέτηση & Εφαρμογή Energy 
Management System (ISO 50001). 

O Γιώργος Μυλωνας, ερευνητής στο 
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημά-
των και του Ερευνητικού Κέντρου 
«Αθηνά» μίλησε για τα εργοστάσια 
του Μέλλοντος και την ολιστική δι-
αχείριση ενεργειακής βιωσιμότητας 
τους μέσω της 4ης βιομηχανικής 

επανάστασης. 
Aναφέρθηκε στο ερευνητικό έργο 
ΕNERMAN που αυτή την περίοδο 
υλοποιείται από το ΙΝΒΙΣ με πολ-
λούς ακόμη εταίρους από διάφορες 
χώρες της Ευρώπης.
«Ειδικά το κόστος της ενέργειας έχει 
ανέβει αρκετά και το πρόβλημα για 
τη βιομηχανία είναι ακόμη μεγαλύ-
τερο. Μια βιομηχανία δυτικού με-
γέθους εκτοξεύει το κόστος της σε 
εκατομμύρια ευρώ» ανέφερε ο κ. 
Μυλωνάς. Τα εργοστάσια του μέλλο-
ντος θα πρέπει να επαναπροσδιορί-
σουν την προσέγγισή τους στο πώς 
χρησιμοποιούν την ενέργεια, προ-
χωρώντας σε ένα βιώσιμο μοντέλο 

με ολιστική θεώρηση της κατανάλω-
σης ενέργειας.
Το ΕΝΕRMAN εισάγει την έννοια 
της ενεργειακής βιωσιμότητας σε ερ-
γοστάσια, ορίζοντας την σαν έναν 
συνδυασμό τριών παραμέτρων: 
ενεργειακή κατανάλωση, ενεργεια-
κό κόστος λόγο μεταβλητότητας της 
τιμής της kWh στο δίκτυο παραγω-
γής, περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
λόγω παραγόμενης ενέργειας προς 
κατανάλωση.
H φιλοσοφία του βασίζεται στο ότι 
το πρόγραμμα αντιμετωπίζει ένα ερ-
γοστάσιο σαν έναν ζωντανό οργα-
νισμό που διαχειρίζεται την κατα-
νάλωση ενέργειάς του με αυτόνομο 

τρόπο. Στόχος είναι η δημιουργία 
μιας υποδομής διαχείρισης ενερ-
γειακής βιωσιμότητας, η οποία θα 
συλλέγει δεδομένα από το εργοστά-
σιο και θα τα επεξεργάζεται ολιστικά 
για την ενεργειακή του βιωσιμότη-
τα. Μέσω του ENERMAN παρέχε-
ται μια μηχανή ευφυούς υποστήρι-
ξης αποφάσεων η οποία θα εκτιμά 
τις προβλεπόμενες ενεργειακές τά-
σεις και θα προσδιορίζει εάν αυτές 
ταιριάζουν με μια σειρά από προα-
ποφασισμένους δείκτες απόδοσης 
ενεργειακής βιωσιμότητας. Αν οι 
δείκτες δεν ικανοποιούνται τότε το 
ENERMAN θα προτείνει αλλαγές 
στις διαδικασίες ελέγχου της γραμ-

μής παραγωγής του εργοστασίου, 
εφαρμόζοντας ένα ευέλικτο «βρόγ-
χο» ελέγχου διεργασιών του εργο-
στασίου που θα είναι ενεργειακά 
ενημερωμένος με βέλτιστο τρόπο. 
Οι διαχειριστές του συστήματος θα 
μπορούν να ελέγχουν τους παραπά-
νω μηχανισμούς ώστε να αναγνωρί-
ζουν πώς επηρεάζουν την ενεργει-
ακή βιωσιμότητα του εργοστασίου 
μελλοντικές αλλαγές στη γραμμή πα-
ραγωγής χρησιμοποιώντας την μη-
χανή πρόβλεψης του ENERMAN. 
Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται και 
ένας μηχανισμός εκπαίδευσης του 
προσωπικού για εκμάθησης καλών 
πρακτικών ενεργειακής απόδοσης. 




