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ΠΡΟΣ 
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Τ.Κ. 118 54 Αθήνα 

Υπόψη: κ. Προέδρου, Αθαν. Δαγούμα 

 

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 

σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο 

και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010. 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

Σε συνέχεια της από 22.07.2022 αναρτηθείσας διαβούλευσης, επιθυμούμε, με την επιστολή 

αυτή, να υποβάλουμε τα σχόλια και τις προτάσεις της εταιρείας μας, με την επωνυμία 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), προς την Αρχή σας, επί του Σχεδίου Προληπτικής 

Δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 

σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (το «Σχέδιο Δράσης»). 

Ως γενική παρατήρηση επιβάλλεται να τονισθεί εξαρχής ότι η ευθύνη για την ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας συνιστά κατ’ αρχήν υποχρέωση της Πολιτείας, κατά 

συνέπεια το πλήρες κόστος δράσεων που επιβάλλονται σε συμμετέχοντες στις ενεργειακές 

αγορές αλλά αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στη διασφάλιση της χώρας έναντι σεναρίων 

λ.χ. περιορισμού ή διακοπής τροφοδοσίας αερίου κ.ο.κ. επιβάλλεται -κατ’ ελάχιστον- να 

ανακτάται στο ακέραιο. 

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί ότι το επιπρόσθετο κόστος που 

συνεπάγονται τα μέτρα που προτείνονται, συμπεριλαμβανομένης της υπέρογκης ρευστότητας 

που προϋποθέτει, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το μέτρο του απολύτως αναγκαίου. 

Οι δε δράσεις οφείλουν: 

• να μεγιστοποιούν και να βελτιστοποιούν τις υφιστάμενες υποδομές,  

• να μην επιβάλουν δυσανάλογα και -εν πολλοίς- αναποτελεσματικά βάρη και 

υποχρεώσεις στους δοκιμαζόμενους συμμετέχοντες της αγοράς, ιδίως υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες, 

• να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες τόσο των διασυνδέσεων 

μεταξύ των συστημάτων φυσικού αερίου όσο και των ρυθμιστικών 

επιπλοκών που κάθε δράση εμπεριέχει,  

• να συνεκτιμούν τα διδάγματα του παρελθόντος από παρόμοιες κρίσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής -όχι θεωρητικής- διαχείρισης των 

ενεργειακών πόρων στη διάθεση του κάθε κράτους-μέλους, όταν 

διακυβεύεται η εθνική οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα) 

• να προτάσσουν τη διασφάλιση της -κατά το δυνατό- ομαλής λειτουργίας των 

ενεργειακών αγορών. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιμέρους προτεινόμενες Δράσεις, η εταιρεία μας υπογραμμίζει 

τα κάτωθι: 
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Δράση Δ3: 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΣΠΔ, «οι υπόχρεοι προμηθευτές … θα δεσμεύσουν χώρο 

και θα αποθηκεύσουν ποσότητα φα σε γειτονικές υπόγειες αποθήκες φα». Ως εκ τούτου, 

η εταιρεία μας δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο η Ρυθμιστική Αρχή (και ο ΔΕΣΦΑ) 

προκρίνουν την αποκλειστική επιλογή των αποθηκευτικών χώρων της Ιταλίας: κατά την 

άποψή μας, είναι απολύτως εύλογο, η επιλογή της μεθόδου πλήρωσης της υποχρέωσης 

(συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής επιλογής) να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των 

συμμετεχόντων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και κατ’ επέκταση η επιβάρυνση 

των Ελλήνων καταναλωτών. 

Το προσδοκώμενο όφελος από την προτεινόμενη Δράση είναι απολύτως αμελητέο (μόλις 7.5 

GWh/d), και κατά τούτο κρίνεται εντελώς δυσανάλογη η επιβάρυνση της εγχώριας 

ενεργειακής αγοράς (ανεξαρτήτως της εναλλακτικής που εν τέλει προκρίνεται). Τούτο δε, τη 

στιγμή που ήδη οι καταναλωτές της χώρας θα επιβαρυνθούν με σημαντικά πρόσθετα ποσά 

(λ.χ. για τη Δράση Δ2) για την ασφάλεια εφοδιασμού, εν όψει της κρίσης. Ενδεικτικά, η 

επιπλέον εκταμίευση για την προμήθεια αερίου, που η εν λόγω Δράση δυνητικά συνεπάγεται 

μόνο για την εταιρεία μας, υπερβαίνει τα 50εκατομμύρια € (με σημερινές τιμές TTF). 

Δεδομένου ότι η MYTILINEOS συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων 

αερίου στη χώρα (και την ευρύτερη περιοχή), εισάγοντας συστηματικά τεράστιες ποσότητες 

αερίου (στις ήδη εξωπραγματικά υψηλές τιμές, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Επιτροπής ‘Save Gas for a Safe Winter‘ δεν αναμένεται να ομαλοποιηθούν), είναι εξόχως 

προβληματικό να αναμένεται η διασφάλιση τέτοιων επιπλέον χρηματορροών. 

Παρ’ όλα αυτά, η υπό Α εναλλακτική παραμένει πιο ενδεδειγμένη, από πλευράς 

οικονομικότητας για το σύνολο της αγοράς, δεδομένου ότι οι εταιρείες οι οποίες εισάγουν και 

εμπορεύονται σημαντικές ποσότητες αερίου ασφαλώς είναι πιο κατάλληλες να επιτύχουν την 

ανταγωνιστικότερη προμήθεια αερίου, σε σύγκριση με τον Διαχειριστή, ο οποίος κατά βάση 

δεν διεξάγει τέτοια δραστηριότητα. Η ανάκτηση του κόστους προμήθειας μέσω CfD συνιστά 

μία θετική προσέγγιση, ωστόσο, υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτεθέντων, θα ήταν σκόπιμη 

η προκαταβολή μέρους (λ.χ. 50%) του εν λόγω κόστους προμήθειας, και εν συνεχεία η 

εκκαθάριση στο πλαίσιο της σύμβασης διαφορών. 

Σε κάθε περίπτωση, προαπαιτούμενο για τη δρομολόγηση της δράσης, πολλώ δε 

μάλλον για την επιβολή υποχρέωσης σε συμμετέχοντες στην αγορά, συνιστά η ολοκλήρωση 

της διακρατικής συμφωνίας (burden sharing mechanism) μεταξύ των Κ-Μ, και η υπογραφή 

συμβάσεων με το ΔΕΣΦΑ για την αποζημίωση των «υπόχρεων». Στο πλαίσιο της τρέχουσας 

κρίσης, με την αβεβαιότητα που διακρίνει τις αγορές και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, είναι αδιανόητο να επιβληθεί μία τέτοια υπέρμετρη υποχρέωση σε επιχειρήσεις, 

χωρίς όλες οι ρυθμιστικές διαστάσεις του θέματος να έχουν οριστικοποιηθεί εκ των 

προτέρων, ιδίως σε ό,τι αφορά την πραγματική πρόσβαση και χρήση του 

αποθηκευμένου φυσικού αερίου και την αποζημίωση των συμμετεχόντων.  

 

Δράση Δ4 

Η προκρινόμενη Δράση Δ4 επιτείνει αδικαιολόγητα (για τους ηλεκτροπαραγωγούς και εν τέλει 

για τους Έλληνες καταναλωτές) τα προβλήματα που ήδη αναδεικνύονται ανωτέρω, σε ό,τι 

αφορά τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της δυσανάλογης επιβάρυνσης της εγχώριας 

ενεργειακής αγοράς, σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.  

Ειδικότερα η εταιρεία μας προκρίνει τα ακόλουθα: 

1. Λαμβάνοντας υπόψη και την εγκατάσταση της πρόσθετης πλωτής δεξαμενής 

αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Δράση Δ2), η έγκαιρη και 

αποδεδειγμένη αγορά φορτίων ΥΦΑ για συγκεκριμένα slots διασφαλίζει πλήρως για 

τη συγκεκριμένη κατηγορία ηλεκτροπαραγωγών τη συμμόρφωση με τους όρους της 

αδείας τους. Η ρυθμιστική αυτή πρακτική για την ασφάλεια εφοδιασμού έχει 

ακολουθηθεί με επιτυχία και οικονομικότητα καθ’ όλα τα προηγούμενα έτη, και δεν 

υφίσταται απολύτως καμία δικαιολόγηση για την επιβολή νέων και επισφαλών 

τρόπων κάλυψης της υποχρέωσης που απορρέει εκ της άδειας παραγωγής. 

Ειδικότερα, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης 

συναγερμού, τα αποθέματα σε γειτονική χώρα είναι απολύτως επισφαλή, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την αναπόφευκτη ασάφεια της περιγραφής αναφορικά με τη 
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χρήση των εν λόγω ποσοτήτων αερίου: η θεωρητικά διαθέσιμη χωρητικότητα του 

ΤΑΠ, που αναφέρεται στο κείμενο, έχει εκ των πραγμάτων ήδη δεσμευτεί για τις 

ποσότητες που εισάγουν κάθε μέρα οι προμηθευτές ή ο ΔΕΣΦΑ για την Δράση Δ3, 

άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαθεσιμότητα για περαιτέρω εισαγωγές από την 

Ιταλία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

2. Σε ό,τι αφορά την «ανάκτηση του κόστους», η Δράση προβλέπει ότι «το κόστος 

προμήθειας ΦΑ και τυχόν άλλα κόστη που συνεπάγεται η διατήρηση του ως άνω 

αποθέματος βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε υπόχρεο ΗΠ και ανακτώνται στο 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμπερίληψής του 

στις εντολές πώλησης των Συμμετεχόντων». Τούτο θα μπορούσε να ισχύει σε 

περίπτωση κανονικής λειτουργίας της ηλεκτρικής αγοράς, ασφαλώς όμως όχι υπό 

τις συνθήκες που διαμορφώνει ο Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους  

Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 

τρέχοντος έτους βάσει του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 και της 

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434, σύμφωνα με τον οποίο οι εδώ «υπόχρεες» 

ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αποζημιώνονται με διοικητικά ρυθμιζόμενη τιμή, αντί 

«της είσπραξης των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες στην Αγορά Επόμενης 

Ημέρας από τη συμμετοχή τους σε αυτή». Είναι αυτονόητο ότι για όσο διάστημα ισχύει 

ο εν λόγω προσωρινός μηχανισμός, είναι αδύνατη η «αγοραία» ανάκτηση του εν λόγω 

κόστους αερίου, και κατά συνέπεια -εφόσον η Δράση αυτή εφαρμοστεί όπως 

προτείνεται από την Αρχή- η ανάκτηση του συγκεκριμένου κόστους πρέπει να 

διενεργηθεί μέσω συμβάσεων διαφορών, στο πρότυπο των αναφερομένων στη 

Δράση Δ3.  

3. Προφανώς εκ παραδρομής στον πίνακα 58 γίνεται αναφορά και στην (έτι υπό 

κατασκευή) νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα της εταιρείας μας. Είναι προφανές ότι 

προ της χορήγησης άδειας εμπορικής λειτουργίας σε μία μονάδα, δεν είναι νοητή η 

επιβολή οποιασδήποτε τέτοιας υποχρέωσης!  

4. Τέλος, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η ασάφεια σε ό,τι αφορά τις ποσότητες φυσικού 

αερίου που τυχόν θα αποθηκευτούν μακροχρόνια μετά τον Μάρτιο του 2023 εφόσον 

δεν προκύψει αναγκαιότητα χρησιμοποίησής τους, οπότε και το ΣΠΔ αναφέρει απλώς 

ότι «τότε θα επανεξεταστεί η αναγκαιότητα»: επιβάλλεται η Αρχή να προσδιορίσει εκ 

των προτέρων «την τύχη» και μετά το Μάρτιο 2023 των εν λόγω ποσοτήτων ΦΑ, οι 

οποίες συνιστούν ήδη απαγορευτική οικονομική έκθεση για τους Έλληνες 

ηλεκτροπαραγωγούς.  

 

Δράση Δ6  

Με την προτεινόμενη Δράση προκρίνεται η «κοινή αντιμετώπιση ως προς την καταβολή του 

TAE» των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο «με τους Διακόψιμους 

Καταναλωτές», συνεπώς η απαλλαγή από το ΤΑΕ. Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η τυχόν πλήρωση 

των πρόσθετων όρων που περιλαμβάνει η Δράση Δ4 του ΣΠΔ αυτονόητα επιβάλλει την όμοια 

αντιμετώπιση και των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων που καλούνται να διασφαλίζουν 

(επιπλέον) ποσότητες αποθηκευμένου φυσικού αερίου, για την πλήρωση του συγκεκριμένου 

όρου της αδείας τους. Τούτο εξάλλου επιβάλλεται και εκ λόγων αποφυγής διακριτικής 

μεταχείρισης συγκεκριμένων ηλεκτροπαραγωγών, παρ’ ότι ρυθμιστικά γίνεται δεκτό ότι 

οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες επιλογές ικανοποίησης του ειδικού όρου 6 της άδειας 

παραγωγής είναι απολύτως επιτρεπτή και ισότιμη. 

 

Δράση Δ10 

Η ΡΑΕ δεν παρέχει καμία δικαιολόγηση για τη θέσπιση ενιαίου ΤΑΕ για όλες τις κατηγορίες 

καταναλωτών, κάτι που ανατρέπει πλήρως τις βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στην 

απόφαση ΡΑΕ 344/2014 και επιτάσσουν τη διαφοροποίηση του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας 

εφοδιασμού για κάθε κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου. Απουσιάζει επίσης 

οποιαδήποτε αποτύπωση της σκοπιμότητας και του οικονομικού αντίκτυπου της 

συγκεκριμένης Δράσης, στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών. Συνεπώς, η εταιρεία μας 

θεωρεί ότι η εν λόγω Δράση δεν πρέπει να εφαρμοστεί.  
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Δράση Δ11 

Η προτεινόμενη Δράση είναι εν πολλοίς δικαιολογημένη και αποδεκτή, στο πλαίσιο κήρυξης 

κατάστασης κρίσης ΦΑ Επιπέδου 3, οπότε και η διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου στη 

Ρεβυθούσα λαμβάνει χώρα κεντρικά. Αντιθέτως, η εφαρμογή της εν λόγω Δράσης στο πλαίσιο 

κατάστασης κρίσης επιπέδου 2, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα διαχείρισης των φορτίων 

από τον εισαγωγέα, και δυνητικά υπερβάλλοντα κόστη. Για το σκοπό αυτό, θεωρούμε ότι 

είναι σκόπιμη η καθιέρωση διαδικασίας (υποχρεωτικών) swaps (παραπέμπουμε σε 

παλαιότερες επιστολές της εταιρείας μας προς την Αρχή για το θέμα αυτό, ενδεικτικά Αρ. 

πρωτ. ΝΥ 590, από 30.3.2017) καθώς επίσης και σαφείς προβλέψεις για την απορρόφηση 

τυχόν πλεονάζουσας ποσότητας (που δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά ο εισαγωγέας εντός 

του στενότερου διαστήματος), χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά ο τελευταίος. 

 

 

Πέραν των ανωτέρω, στο υπό δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Δράσης και πιο συγκεκριμένα στο 

Κεφάλαιο υπ΄ αριθ. 5 «Προληπτικά Μέτρα» υιοθετούνται στρατηγικές που έχουν στόχο 

την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στο ενδεχόμενο εμφάνισης σημαντικών 

διαταραχών στη ζήτηση ή/και στην προμήθεια φυσικού αερίου. Ειδικότερα στη «Στρατηγική 

3 Ενίσχυση μέτρων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση ΦΑ κατά την κρίση» 

υπάγεται η «Δράση Δ8 Κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες 

|Σημαντικές» Βιομηχανίες|», και με την παρούσα επιθυμούμε να εξηγήσουμε ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί το ΑτΕ στην εν λόγω Δράση, παραθέτοντας τα κάτωθι. 

Όπως είναι γνωστό η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της Μεταλλουργίας, καθώς στο 

πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας διαθέτει τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη εγκατάσταση 

παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη, παράγοντας 860,000 τόνους 

αλουμίνας και 190,000 τόνους αλουμινίου σε ετήσια βάση (το «Αλουμίνιο της Ελλάδος» 

ή «ΑτΕ»).  

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική διεργασία, η εταιρεία μας ήδη εξαντλεί όλες τις δυνατότητες 

χρήσης καυσίμου υποκατάστασης με στόχο τη στήριξη της εθνικής να ευρωπαϊκής 

προσπάθειας για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, χωρίς να υπάρχει καμία 

περαιτέρω δυνατότητα υποκατάστασης, χωρίς εξαιρετικά επιζήμιες επιπτώσεις για την 

παραγωγική διαδικασία και τις συνδεόμενες αλυσίδες αξίας.  Υπογραμμίζεται δε ότι η 

ημερήσια κατανάλωση της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας που 

παράγει την (αδιαλείπτως) αναγκαία θερμική ενέργεια για την παραγωγή αλουμίνας 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000MWh/ημερησίως, κατανάλωση που είναι απολύτως 

ανελαστική. Επιπροσθέτως, εκ της συμπαραγωγικής διεργασίας, επιτυγχάνεται ως γνωστόν 

η μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου για την παραγωγή χρήσιμης θερμότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας (ως παραπροϊόν), επομένως επιβάλλεται η προτεραιοποίηση της χρήσης 

του ΦΑ στη συγκεκριμένη διεργασία, όπως εξάλλου τονίζουν σε κοινή δήλωση1 σημαντικοί 

Ευρωπαϊκοί φορείς/σύνδεσμοι. 

Για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, το ΑτΕ καταναλώνει περίπου 2,9 TWh ηλεκτρικής 

ενέργειας (baseload) ανά έτος.  

Για τους λόγους που αναλύονται κατωτέρω, η προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας προς τo 

ΑτΕ πρέπει να είναι σταθερή και αδιάλειπτη, καθώς μια ενδεχόμενη διακοπή της 

προμήθειας θα οδηγούσε σε ανεπανόρθωτες ζημίες στην εγκατάστασή του και επομένως 

καθίσταται απαγορευτική, τόσο για τεχνικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. 

Αναλυτικότερα, το αλουμίνιο παράγεται με ηλεκτρολυτική αναγωγή αλουμίνας διαλυμένης 

σε τήγμα κρυολίθου, σε θερμοκρασία 930-960 °C και η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε 

αντιδραστήρες που ονομάζονται ηλεκτρολυτικές κυψέλες ή απλά «λεκάνες». Το ΑτΕ 

αποτελείται από 780 λεκάνες διατεταγμένες σε τρεις (3) σειρές ηλεκτρόλυσης (σειρά Α, σειρά 

Β, σειρά Γ), όπου η κάθε μία αποτελείται από διακόσιες εξήντα (260) λεκάνες. Με τον όρο 

«σειρά» δηλώνονται οι διαδοχικές λεκάνες, οι οποίες συνδέονται ηλεκτρικά εν σειρά μεταξύ 

τους και στις οποίες το ηλεκτρικό ρεύμα ξεκινώντας από τον υποσταθμό, διαρρέει τις λεκάνες 

από την κάθοδο της μίας, προς την άνοδο της επόμενης, διαδοχικά μέσω αγωγών αλουμινίου. 

 
1 Joint Open Letter to Energy Ministers on “Save Gas for a Safe Winter” – Industry and district heating operators 
call for prioritisation of efficient heat and power (July 2022) 

https://www.cogeneurope.eu/images/th/2022_07_25_Open_Letter_to_Energy_Ministers_Prioritise_Cogeneration_for_Efficient_and_Secure_Energy_final.pdf
https://www.cogeneurope.eu/images/th/2022_07_25_Open_Letter_to_Energy_Ministers_Prioritise_Cogeneration_for_Efficient_and_Secure_Energy_final.pdf
https://www.cogeneurope.eu/images/th/2022_07_25_Open_Letter_to_Energy_Ministers_Prioritise_Cogeneration_for_Efficient_and_Secure_Energy_final.pdf
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Η λειτουργία των σειρών ηλεκτρόλυσης είναι συνεχής και όταν μία λεκάνη φτάσει στην ηλικία 

για ανακατασκευή της πυρίμαχης επένδυσής της, απομονώνεται από το κύκλωμα χωρίς να 

σταματήσει η λειτουργία των υπόλοιπων λεκανών. Μία σειρά ηλεκτρόλυσης μπορεί να 

σταματήσει ατυχηματικά ή προγραμματισμένα (ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες στους 

αγωγούς ή στον Υ/Σ), σε κάθε περίπτωση όμως το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τις δύο (2) ώρες, καθώς στη συνέχεια το κρυολιθικό τήγμα στερεοποιείται, 

προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά στον εξοπλισμό.  

Προκειμένου, να εκτελεστεί προγραμματισμένη διακοπή της παραγωγής αλουμινίου, 

απαιτείται προειδοποίηση τριών μηνών για την προετοιμασία διακοπής, ενώ από την έναρξή 

της απαιτούνται τουλάχιστον εφτά (7) εβδομάδες για τη διακοπή των τριών σειρών, που 

περιγράφηκαν. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απαιτηθούν περίπου δεκαοκτώ (18) μήνες για 

την ανακατασκευή/επισκευή των λεκανών και επανεκκίνηση των τριών σειρών, η οποία 

γίνεται σταδιακά. Απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα ανωτέρω 

χρονοδιαγράμματα είναι η επάρκεια όλων των απαραίτητων πρώτων υλών για τη διακοπή, 

τη συντήρηση, ανακατασκευή και τελικώς την επανεκκίνηση λειτουργίας των λεκανών 

(απαιτείται προετοιμασία τριών μηνών για αυτό το σενάριο). Επιπλέον, θα χρειαστούν 

σημαντικές αλλαγές και ενίσχυση και στην οργάνωση του εργατικού δυναμικού του 

εργοστασίου του ΑτΕ, με επιπλέον συνεργεία ανακατασκευής και ομάδες εκκίνησης λεκανών. 

Για το ενδεχόμενο αυτό, το κόστος ανακατασκευής/επισκευής/καθαρισμού των λεκανών και 

των διεργασιών για μία τέτοια προγραμματισμένη διακοπή και επανεκκίνηση των σειρών 

ανέρχεται σε χρηματικό ποσό της τάξης των είκοσι (20) εκατ. ευρώ και σε ενδεχόμενη 

ατυχηματική διακοπή, τόσο το κόστος όσο και ο χρόνος εκκίνησης των σειρών είναι 

πολλαπλάσια, καθώς στην περίπτωση αυτή ο εξοπλισμός (λεκάνες) θα καταστραφεί. 

Συνολικά, η απολεσθείσα παραγωγή του εργοστασίου εξαρτάται από τη διάρκεια που οι σειρές 

θα παραμείνουν σε διακοπή λειτουργίας και παράλληλα για τις λειτουργίες της 

ανακατασκευής, επισκευής και καθαρισμού των λεκανών απαιτείται τουλάχιστον ενάμιση 

(1,5) έτος, ενώ για την επανεκκίνηση σε πλήρη λειτουργία και των τριών (3) σειρών 

απαιτούνται τουλάχιστον εικοσιέξι (26) εβδομάδες. 

Επιπρόσθετα, το συνολικό άθροισμα της επιβάρυνσης του κόστους και των διαφυγόντων 

κερδών εάν οι τρεις (3) σειρές σταματήσουν είναι ανάλογο του χρόνου που θα παραμείνουν 

οι σειρές σε διακοπή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: 

➢ Για κάθε έτος διακοπής τα διαφυγόντα κέρδη εκτιμώνται στα εξακόσια (650) 

εκατ. ευρώ με βάση τα δεδομένα του έτους 2022. 

➢ Στα παραπάνω έξοδα δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τα έξοδα προσωπικού (>500 

εργαζόμενοι ΑτΕ), αποσβέσεων και λοιπών σταθερών δαπανών, που εκτιμώνται περί τα 

πεντακόσια (500) εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο, παράλληλα υπάρχουν και σημαντικά εμπορικά εμπόδια που καθιστούν 

εξαιρετικά δύσκολη την επανεκκίνηση ενός εργοστασίου αλουμινίου μετά από 

διακοπή λειτουργίας. Συνήθως, το αλουμίνιο πωλείται μέσω μακροχρόνιων εμπορικών 

συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές (δεδομένου ότι οι πελάτες αναζητούν 

συχνά και συγκεκριμένης ποιότητας προϊόντα), και καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση που 

κάποιο εργοστάσιο διακόψει την παραγωγή του σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, ο συμβαλλόμενος 

καταναλωτής θα προβεί σε αγορά αλουμινίου από κάποια άλλη πηγή, το πιθανότερο μέσω 

σύναψης νέας σύμβασης με άλλη παραγωγό εταιρεία αλουμινίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια της υφιστάμενης εμπορικής σχέσης με τον καταναλωτή, με τον παραγωγό που 

διέκοψε τη λειτουργία του να αδυνατεί να ανακτήσει το αντίστοιχο μερίδιο κάλυψης της 

ζήτησης αλουμινίου. 

Δεδομένου ότι ο εκάστοτε παραγωγός αλουμινίου δεν έχει πλέον οιαδήποτε βεβαιότητα όσον 

αφορά στη δυνατότητα πώλησης του αλουμινίου που θα παράξει, και συνεκτιμώντας το ως 

άνω σημαντικό κόστος επανεκκίνησης του εργοστασίου, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

μεθοδεύσει ο παραγωγός την επανεκκίνηση της λειτουργίας του εργοστασίου 

παραγωγής, πολλώ δε μάλλον σε πλήρη ισχύ.  

Ταυτόχρονα, σήμερα παρατηρείται η μαζική εγκατάσταση νέων εργοστασίων αλουμινίου σε 

τρίτες χώρες (όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία κ.α.) και η συνεπαγόμενη αύξηση της 

παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου -η οποία, όπως αναγνωρίζεται και από τον ΟΟΣΑ, 
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βασίζεται συχνά σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές2- καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη θέση των 

ευρωπαϊκών παραγωγών. Η ιστορία αποδεικνύει ότι όταν διακόπτεται η λειτουργία ενός 

εργοστασίου αλουμινίου, δύσκολα θα ξεκινήσει εκ νέου. Συνολικά, η Ευρώπη έχει χάσει το 

35% της παραγωγικής της ικανότητας σε αλουμίνιο την τελευταία 15ετία. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη λειτουργία του ΑτΕ υπογραμμίζεται ότι απαιτούνται 

σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για: 

(i) Την παραγωγή των ανόδων που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της 

ηλεκτρολυτικής διαδικασίας, και 

(ii) Την παραγωγή αλουμίνας, δηλαδή της πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου. 

Σημειώνεται ότι ο ατμός που απαιτείται για την παραγωγή αλουμίνας παράγεται μέσω της 

διαδικασίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, η οποία πετυχαίνει εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας κατά 13,2% και συνεπώς συνεισφέρει σημαντικά στην 

ελαχιστοποίηση των καταναλώσεων σε φυσικό αέριο. 

Κρίνουμε ότι μια ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας του ΑτΕ θα προκαλούσε βαθύ πλήγμα στην 

ελληνική οικονομία και θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον ενός των πλέον αποδοτικών και 

στρατηγικών μας κλάδων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εξωστρέφειας, 

δεδομένου ότι το ΑτΕ παράγει σε μεγάλο βαθμό το πρωτόχυτο αλουμίνιο που χρησιμοποιείται 

μετέπειτα τόσο για την παραγωγή ημιτελών (semi-finished) και τελικών (finished) προϊόντων 

σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όσο και από μικρές βιοτεχνίες έντασης εργασίας που 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και τοποθέτηση οικοδομικών προϊόντων από αλουμίνιο 

στο σύνολο της Επικράτειας. 

Κλείνοντας, με την παρούσα επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τον σημαντικό χαρακτήρα της 

ελληνικής βιομηχανίας αλουμινίου, που σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ3, 

συνεισφέρει συνολικά €367 εκατ. σε όρους προστιθέμενης αξίας, ενώ το 2018, η αξία των 

εξαγωγών εγχώριων προϊόντων αλουμινίου ανήλθε στα €1,9 δισεκ. ευρώ (περίπου το 10% 

με 11% των βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας). Συνολικά, η λειτουργία του κλάδου 

αλουμινίου συνεισέφερε €4,3 δισεκ. ή 2,3% του ΑΕΠ της χώρας το 2018, με τα δημόσια 

έσοδα από φόρους και εισφορές να ξεπερνούν το €1 δισεκ., ενώ σε όρους απασχόλησης, η 

συνολική συνεισφορά εκτιμάται σε 81 χιλ. θέσεις εργασίας ή 2,1% της συνολικής 

απασχόλησης. Δεδομένου ότι το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών 

και άλλων απαραίτητων εφαρμογών (π.χ. στον κατασκευαστικό τομέα, στις συσκευασίες, 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, και στην αεροναυπηγική), οποιαδήποτε μείωση της εγχώριας 

παραγωγής θα οδηγούσε σε περαιτέρω αύξηση της εξάρτησης μας σε εισαγωγές από τη 

Ρωσία, η οποία ήδη καλύπτει το 35% της αλουμίνας και το 15 - 20% του αλουμινίου που 

εισάγει η Ευρώπη. 

Βάσει της ανωτέρω αναλυτικής τεκμηρίωσης αξιολογούμε πως το ΑτΕ πληροί τα αναγκαία 

κριτήρια, προκειμένου να ενταχθεί στις «Σημαντικές Βιομηχανίες» της Δράσης Δ8, 

σύμφωνα με το υπό δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Δράσης και πως αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη να υπαχθεί σε καθεστώς προτεραιοποίησης εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 

Με εκτίμηση, 

 

Για τη Μυτιληναίος Α.Ε. 

 

Νίκος Κεραμίδας 

Διευθυντής Ευρωπαϊκών και Ρυθμιστικών Θεμάτων 

 
2 OECD, 2019: Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain 
3 ΙΟΒΕ, 2020: Η βιομηχανία αλουμινίου στην Ελλάδα: Συνεισφορά στην οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές 
ανάπτυξης 
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https://www.oecd-ilibrary.org/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en
http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_27032019_REP_GR.pdf
http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_27032019_REP_GR.pdf

