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Κυρίες και κύριοι:
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί µια από τις πιο ουσιώδεις
υπηρεσίες, από την οποία εξαρτάται άµεσα, η οικονοµία της χώρας αλλά και
οι πολίτες της και αυτό διότι η ενέργεια από πολλές απόψεις καθορίζει :
• Το βιοτικό επίπεδο
• Την ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Την αποτελεσµατικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
Μια τόσο σηµαντική λοιπόν συνιστώσα ανάπτυξης, θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη, σε οποιοδήποτε µοντέλο Στρατηγικού Σχεδιασµού, σε τοπικό και σε
εθνικό επίπεδο.
Μέχρι σήµερα, η ύδρευση, η αποχέτευση και η οδοποιία είναι οι όροι που
συναποτελούν αυτό που ονοµάζουµε «Υποδοµές πόλης». Στο σχεδιασµό των
υποδοµών της πόλης οι λεωφόροι της ενέργειας (δηλαδή οι Γραµµές
Μεταφοράς Ισχύος και οι Υποσταθµοί Υψηλής Τάσης 150 kV) αγνοούνται
πλήρως.
Η αιτία για την οποία αγνοήθηκαν µέχρι σήµερα οι υποδοµές ενεργειακής
τροφοδοσίας, ίσως να είναι η µονοπωλιακή θέση της ∆ΕΗ, ίσως και η µεγάλη
εµπιστοσύνη των υπόλοιπων φορέων προς την ∆ΕΗ.
Σήµερα, ο µακροχρόνιος σχεδιασµός της ηλεκτρικής τροφοδοσίας στην πόλη
µας γίνεται αξιοποιώντας τα στοιχεία της φορτιακής εξέλιξης των
προηγουµένων ετών καθώς και τις πληροφορίες που λαµβάνονται από τα
δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων, τα reportage, τις ειδήσεις στα κανάλια των
τηλεοράσεων, τις ανακοινώσεις των επιµελητηρίων και οποιαδήποτε άλλη
πληροφόρηση σχετική µε µελλοντικά ενεργοβόρα έργα. Από την επεξεργασία
και την ανάλυση αυτών των στοιχείων, γίνεται ο σχεδιασµός και η πρόβλεψη
της εξέλιξης των φορτιακών αναγκών της πόλης, σαν σύνολο της πόλης, αλλά
και ανά γεωγραφική περιοχή.

Κάπως έτσι λοιπόν, ενηµερώνεται η ∆ΕΗ στη Θεσσαλονίκη για σηµαντικά
έργα όπως το έργο του υπόγειου σιδηρόδροµου, τα έργα στο λιµάνι, την
υποθαλάσσια αρτηρία, την ΕΧΡΟ 2007 κλπ. Με λίγα λόγια, επειδή δεν
υπάρχει κεντρικός σχεδιασµός «Τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις»,
προσπαθεί δηλαδή η ∆ΕΗ µ' αυτό τον τρόπο να καλύψει µη προβλέψιµα
τοπικά άλµατα ζήτησης και µη προβλέψιµους ρυθµούς ανάπτυξης λόγω της
έλλειψης κεντρικού σχεδιασµού.
Σήµερα για παράδειγµα, αναπτύσσεται, στο Νοµό Κιλκίς, µια άτυπη
βιοµηχανική περιοχή. Η ∆ΕΗ θα πρέπει έγκαιρα να προβλέψει και να
κατασκευάσει τους υποσταθµούς και τα δίκτυα ώστε να είναι έτοιµα όταν οι
βιοµηχανίες που εγκαθίστανται, ζητήσουν τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος.
Πώς λοιπόν µπορεί κανείς να σχεδιάσει σωστά τις µελλοντικές φορτιακές
ανάγκες αυτής της περιοχής, χωρίς κανένα δεδοµένο;
Η όδευση των Γραµµών Μεταφοράς και η θέση των Υποσταθµών Υψηλής
Τάσης, από τους οποίους τροφοδοτείται η πόλη, προσδιορίζεται κύρια µε
τεχνικοοικονοµικά κριτήρια.
Επειδή όµως και οι Υποσταθµοί Υψηλής Τάσης αποτελούν µέρος του αστικού
περιβάλλοντος αυτής της πόλης, ο χωρικός και χρονικός προσδιορισµός και η
εξασφάλιση των κατάλληλων χώρων για την κατασκευή των Υποσταθµών,
πρέπει να αποτελέσουν φροντίδα και µέριµνα όχι µόνο της ∆ΕΗ αλλά και του
κεντρικού φορέα σχεδιασµού της πόλης.
Τα έργα της ∆ΕΗ ανήκουν στη κατηγορία των έργων που δηµιουργούν
καταστάσεις αντικρουόµενων συµφερόντων. Η ανάγκη ενός φορέα µε
αρµοδιότητες και οργανωτική δοµή, τέτοια που προτείνεται στο Στρατηγικό
Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης, όπου οι εν λόγω αποφάσεις θα
εξασφαλίσουν µια διευρυµένη αποδοχή
και συναίνεση των
εµπλεκοµένων φορέων και πολιτών, προκύπτει επιβεβληµένη και
αναγκαία.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, των αποτελεσµάτων της έλλειψης ενός τέτοιου
σχεδιασµού, αποτελεί το ενεργειακό ζήτηµα της Κρήτης. Μια ιστορία που
ξεκινάει από τα µέσα της δεκαετίας του 80, όταν οι τοπικοί άρχοντες της
Κρήτης αντιδρώντας µηδενιστικά στα σχέδια της ∆ΕΗ για την εγκατάσταση
Σταθµού Παραγωγής, δεν επέτρεψαν την εγκατάσταση του Σταθµού, διότι
όπως έλεγαν οπουδήποτε και να κατασκευασθεί στην Κρήτη «ο Σταθµός θα
αποτελεί οπτική ρύπανση και θα έχει συνέπειες στο τουρισµό».
Με τον δυναµισµό που διακρίνει τους Κρητικούς, κατάφεραν να πείσουν την
πολιτική ηγεσία και συνακόλουθα και την διοίκηση της ∆ΕΗ να ερευνήσουν
και να µελετήσουν την δυνατότητα τροφοδοσίας µε ηλεκτρική ενέργεια της
Κρήτης, ποντίζοντας καλώδιο διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης, δηλαδή
ζητούσαν σε γενικές γραµµές το ρεύµα να παράγεται στην Κοζάνη και να
καταναλώνεται στην Κρήτη. Αυτός ήταν ένας στόχος που όπως
αντιλαµβάνεται κανείς, χωρίς να έχει ιδιαίτερες τεχνικές ή οικονοµικές

γνώσεις, θα ήταν τεχνικά επισφαλής και οικονοµικά ασύµφορος.
Αποτέλεσµα : µετά την πάροδο 15 και πλέον ετών στην Κρήτη, ούτε καλώδιο
έχει ποντισθεί, αλλά ούτε και Σταθµός έχει κατασκευασθεί.
Συνέπεια : Η Κρήτη σήµερα αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα επάρκειας
ισχύος, γεγονός που λειτουργεί σαν τροχοπέδη στον ρυθµό ανάπτυξης του
νησιού.
Από το παραπάνω παράδειγµα τεκµαίρεται ότι, για να υπάρξει στην πόλη
ενεργειακή επάρκεια, ο σχεδιασµός των ενεργειακών αναγκών και ο
χωρικός και χρονικός προσδιορισµός των απαιτούµενων έργων δεν µπορεί
να γίνει από ένα φορέα όσο καλά και αν αυτός κάνει τη δουλειά του, διότι για
ένα σωστό προγραµµατισµό και µια έγκαιρη υλοποίηση των έργων
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, απαιτούνται:
1. Γνώση των κατευθύνσεων της ανάπτυξης της πόλης.
2. Γνώση του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης των έργων ανάπτυξης,
ώστε να ξέρουµε σε ποια χρονική στιγµή θα προκύψουν οι ενεργειακές
ανάγκες
3. Συναίνεση των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών, πράγµα που µόνο
ένας σωστά δοµηµένος στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να µας τα
εξασφαλίσει, διασφαλίζοντας έτσι µια ενεργειακή επάρκεια για την πόλη.

