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Consumer vs. Prosumer
• Με το 3ο πακέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσπάθησε να δημιουργήσει
συνειδητοποιημένους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας.
• Με το Clean Energy Package, η Επιτροπή
επιδιώκει να πάμε ένα βήμα πιο πέρα: οι
καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην
αγορά ηλεκτρισμού.

Consumer vs. Prosumer
Πόσοι καταναλωτές όμως καταλαβαίνουν τι πρέπει να γίνει και
πόσο κοστίζει να ανάψει η λάμπα στο σπίτι τους;

Consumer vs. Prosumer
Και πόσοι γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν οι διάφορες χρεώσεις
που συμπεριλαμβάνονται στο λογαριασμό του ρεύματος;
Ο μέσος οικιακός καταναλωτής
στην Ελλάδα διαχρονικά δεν ήταν
ιδιαίτερα ευαίσθητος στην τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτό περιορίζει το «οικονομικό»
κίνητρο να:
•

Διαβάσει
προσεκτικά
λογαριασμό του, και

•

Να αναζητήσει εναλλακτικές,
πολλώ δε μάλλον για να
εμπλακεί ενεργά στην αγορά.

το

Στάδια Μετατροπής - Εκπαίδευσης

Παθητικός
Καταναλωτής

• Για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, η χρέωση της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα διαχρονικά ήταν μεταξύ των χαμηλότερων
στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές περίμεναν από το Κράτος να μην
αυξήσει ή να μειώσει τις τιμές, χωρίς καμία δική τους συμμετοχή.

Ευαισθητοποιημένος
Καταναλωτής

• Η πρώτη προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι οικιακοί
καταναλωτές έγινε με τα προγράμματα «εξοικονόμησης
κατ’ οίκον»: energy saving – energy efficiency

Προστατευμένη
Παραγωγή

• Το ειδικό πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες»
σήμανε την πρώτη απόπειρα μερικής συμμετοχής
των οικιακών καταναλωτών στην παραγωγή
ηλεκτρισμού. Το πρόγραμμα για τις οικιακές
ανεμογεννήτριες έμεινε στα σκαριά.

Δυναμικός Χρήστης
(Prosumer)

• Ανταπόκριση ζήτησης Παραγωγή με συμμετοχή στην
αγορά - Αποθήκευση Υποχρεώσεις εξισορρόπησης

Αποτελέσματα Ειδικών
Προγραμμάτων
Φωτοβολταϊκά σε στέγες ≈ 375 MW
Ετήσια παραγωγή ≈ 510 GWh

Μέση τιμή αποζημίωσης ≈ 400€/MWh
Στόχος ≈ εξοικονόμηση 1.000 GWh
ετησίως
Συνολική «επιδότηση» 2007-2020 ≈ 850
εκατ.€

85.000 αιτήσεις
Σημ.: Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν απελευθερώθηκε το πλήρες δυναμικό των προγραμμάτων. Συγχρόνως, η «δημόσια
στόχευση» ήταν λάθος: (α) απορρόφηση κονδυλίων και επιδότηση επισκευών στα σπίτια στα προγράμματα
εξοικονόμησης και (β) «μακροχρόνια προθεσμιακή κατάθεση» για τα Φ/Β στέγης. Οι καταναλωτές (και οι παραγωγοί Φ/Β)
δεν διδάχτηκαν κάτι από τα προγράμματα. Οι υπέρογκες αποζημιώσεις (αρχικά 550 €/MWh) έκαναν τους
καταναλωτές/παραγωγούς αδιάφορους για το λογαριασμό ρεύματος και επιδείνωσαν μια μη βιώσιμη κατάσταση
(έλλειμμα ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ). Το new deal κλόνισε την εμπιστοσύνη και έκανε τον κόσμο διστακτικό να
επενδύσει ξανά στην αγορά του ηλεκτρισμού. Το net metering έχει περιορισμένη ανταπόκριση.

Βιομηχανίες Αλουμινίου
•

•

•

•

Το κόστος ενέργειας αγγίζει το
35-40% του συνολικού κόστους
παραγωγής.
Η τιμή πώλησης των προϊόντων
καθορίζεται σε διεθνές επίπεδο
χρηματιστηριακά (LME).
Η επιβίωση και διεθνής
ανταγωνιστικότητα των
smelters συνδέεται άρρηκτα με
την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας.
Οι βιομηχανίες αλουμινίου
ήταν αναγκασμένες να
«εκπαιδεύσουν τους εαυτούς
τους» και να εξαντλήσουν τα
στάδια 2 & 3 και να γίνουν
πρωτοπόροι prosumers.

Αλουμίνιον της Ελλάδος
Στάδιο 2 - Ευαισθητοποιημένος Καταναλωτής: Απόλυτα επιτυχής ολοκλήρωση δύο
εξαντλητικών προγραμμάτων εξοικονόμησης κόστους παραγωγής. Σήμερα τρέχει ήδη το 3 ο.
Στάδιο 3 - Προστατευμένη Παραγωγή: Κατασκευή σταθμού ΣΗΘΥΑ για τη κάλυψη των θερμικών
αναγκών του εργοστασίου αλουμίνας. Κόντρα στο trend των τεράστιων αποδόσεων με
επενδύσεις σε Φ/Β ή αιολικά, η ΑτΕ επένδυσε 200εκατ.€ σε μία πρότυπη μονάδα
εξοικονόμησης ενέργειας με ελάχιστη οικονομική συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ
(≈ 13€/MWh έναντι (α) Αιολικά: 90 €/MWh, (β) Φ/Β: 297€/MWh, (γ) Φ/Β Στέγες: 420€/MWh, (δ) Υ/Η: 87€/MWh, (ε)
Βιοαέριο/Βιομάζα: 120€/MWh, (στ) μικρές ΣΗΘΥΑ: 130€/MWh.)
Στάδιο 4 – Δυναμικός Χρήστης: Από το 2007 και έπειτα η ΑτΕ ουσιαστικά εκτελεί ρόλο
«εξισορροπητή» του συστήματος μέσω παροχής υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου, χάρη στο
μοναδικό προφίλ κατανάλωσης της (σταθερό φορτίο βάσης & διακοπτόμενη ισχύς 280MW).

Αντίδραση Βιομηχανιών Αλουμινίου στο
Διεθνές Επίπεδο

•

•

•

•

Μηχανισμοί διακοπτόμενου φορτίου παρόμοιοι με τον ελληνικό λειτουργούν στην Ιταλία
(ηπειρωτική και νησιά), στη Γερμανία, στην Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία κ.ά. Η Ελλάδα
αναμένεται να ζητήσει παράταση του ισχύοντος μηχανισμού.
Σε χώρες οπού υπάρχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε σταθερή παραγωγή ενέργειας με
ελεγχόμενο & ανταγωνιστικό κόστος, αρκετές βιομηχανίες αλουμινίου ιδιοπαράγουν το
ρεύμα που καταναλώνουν, ώστε να μειωθεί η έκθεση τους στις διακυμάνσεις των τιμών
καυσίμου ενώ διατηρούν τη δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο σύστημα.
Όπου η αγορά το επιτρέπει και το αποζημιώνει, τα smelters αναζητούν και εφαρμόζουν
πρωτοποριακές μεθόδους δυναμικής χρήσης ηλεκτρισμού. Στη Γερμανία σχεδιάζεται ήδη η
μετατροπή και λειτουργία ενός smelter ως «εικονική μπαταρία» (virtual battery), με
ελεγχόμενη αυξομείωση του ρυθμού της παραγωγικής της διαδικασίας, «αποθηκεύοντας»
ηλεκτρική ενέργεια που αγγίζει το 20% της κατανάλωσης εντός διαστήματος 2 συνεχόμενων
ημέρων η οποία αντιστοιχεί στην ημερήσια κατανάλωση 300,000 οικιακών πελατών.
Η μείωση κατανάλωσης ή «εικονική αποθήκευση» ενέργειας με τους παραπάνω τρόπους
ουσιαστικά καθιστά την αλουμινοβιομηχανία καθοριστικό δυναμικό χρήστη.

Επόμενα βήματα;

Βήμα 1ο:

Βήμα 2ο:

«Roll out» έξυπνων
μετρητών

Ενημερωτική εκστρατεία
«αλλάζω συνήθειες» από
τους προμηθευτές, τη ΡΑΕ
και το ΥΠΕΝ, για τις
δυνατότητες ενεργής
συμμετοχής στην αγορά
και τις θετικές επιπτώσεις
όχι μόνο για το σύστημα
αλλά και για την τσέπη
τους.

«Σηκώνουμε την αυλαία»
ώστε ο οικιακός
καταναλωτής να δει ότι οι
ενέργειες του επηρεάζουν
το σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας.

Σημ.: Σημαντικό δυναμικό στα πρώτα δύο στάδια
μετατροπής παραμένει αναξιοποίητο.
Χρειαζόμαστε και «έξυπνους» λογαριασμούς
ρεύματος για «έξυπνους» καταναλωτές.
Ο prosumer πρέπει να βλέπει με τρόπο
«απλουστευμένο» το αποτέλεσμα των δράσεών
του - βλ. π.χ. την αποτύπωση του περιβαλλοντικού
αποτελέσματος ενός Φ/Β στέγης:

Βήμα 3ο:
Σταθερά φορολογικά
κίνητρα για επενδύσεις σε
τεχνολογίες
μικροπαραγωγής από ΑΠΕ
κατ’ οίκον και
αποθήκευσης ενέργειας.

Το πιο πολύτιμο asset που έχει σήμερα χάσει η
αγορά (και για τη μετάβαση στους prosumers)
είναι η εμπιστοσύνης των πολιτών/επενδυτών.

Ευχαριστώ πολύ

