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ο ξεπούλημα λιγνιτικών μονάδων
και η υπογραφή ΕΣΣΕ αποτέλεσαν τα κυρίαρχα θέματα στον Όμιλο ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ.
Για την "αποεπένδυση" και το πλήγμα που αυτή θα επιφέρει στη ΔΕΗ έχουν
γραφεί πολλά. Η ΔΕΗ θα συρρικνωθεί επικίνδυνα και τα διάφορα "μνημόνια συνεργασίας" δε φαίνεται να φέρνουν το επιθυμητό αντιστάθμισμα.
Η ΕΣΣΕ υπογράφηκε επιτέλους, με
κοινό βασικό πλαίσιο και στη ΔΕΗ και
στον ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ. Η με υπαιτιότητα της Διοίκησης της ΔΕΗ, καΤου Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
θυστέρηση της υπογραφής, αποτελεί ένα
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
πρωτοφανές
γεγονός που πρέπει να προΜέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
βληματίσει συνδικάτο και εργαζόμενους.
Οι "καταστροφολόγοι" που δεν υπέγραψαν την προηγούμενη ΕΣΣΕ, διότι υπέκρυπτε κινδύνους, έτρεξαν να υπογράψουν τη νέα
που αναγνωρίζει την ισχύ των προηγούμενων…
Η ΔΕΗ πιέζεται από την έλλειψη ρευστότητας, αλλά ανέχθηκε
για πολλούς μήνες τη μη απόδοση από τα ΕΛΤΑ εισπραχθέντων
λογαριασμών ρεύματος. Το ύψος των οφειλουμένων ανέρχεται σε
αρκετές δεκάδες ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ και ήρθε στην επιφάνεια μετά από παρέμβαση του Συνήγορου του Καταναλωτή και αποτέλεσε αιτία άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Θα στραφεί άραγε η ΔΕΗ
κατά των ΕΛΤΑ για το πλήγμα που δέχτηκε η εικόνα της Επιχείρησης;
Οι μισθολογικές
προαγωγές έχουν
"παγώσει", διότι
"μαγειρεύεται" η σύνδεση του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης
Ιδιοκτήτης
μ΄αυτές. 14 περίπου
ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
μήνες μετά την απόΓιώργος Μπούκουρας

T

editorial

φαση σχετικά με το νέο Κανονισμό Αξιολόγησης δεν έχει γνωστοποιηθεί η σύνδεση αυτή ούτε βέβαια έχει συζητηθεί με το συνδικάτο…
Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Θα αποτελέσει το όχημα προσαρμογής της Ελληνικής αγοράς ενέργειας στις Ευρωπαϊκές και γιατί όχι η ανάπτυξή του θα δημιουργήσει "νέα προϊόντα" που θα απευθύνονται σε κερδοσκόπους
και "αεριτζήδες".
Τα NOME δίνουν την κατεύθυνση με αύξηση των εξαγωγών ενέργειας από τρίτους κατά 36,7% το Α΄ τρίμηνο του 2018. Αποκτούν ποσότητες ενέργειας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής και τις
εξάγουν όπου υπάρχει το μεγαλύτερο κέρδος!
Τα χρέη δεν φαίνεται να τιθασεύονται. Διακανονισμοί επί
διακανονισμών, αλλά η Διοίκηση αδυνατεί να συλλέξει τα χρέη. Στα
Καταστήματα Πωλήσεων επικρατεί το αδιαχώρητο με την ποιότητα εξυπηρέτησης να ακολουθεί συνεχώς φθίνουσα πορεία, παρά
τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων που υπηρετούν
σ’ αυτά. Φταίνε οι δομές, οι διαδικασίες, τα μηχανογραφικά συστήματα, η γραφειοκρατία, η μη αποτελεσματική αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων; Η όλη κατάσταση σπρώχνει τους
πελάτες σε αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου. Πρόσφατη "απόφαση" προς αυτήν την κατεύθυνση, η αύξηση του ελάχιστου ποσού είσπραξης "έναντι προκαταβολής" στα 130€, αύξηση περίπου
κατά 1060%!!! "Απόφαση" απόγνωσης, προχειρότητας ή σκόπιμη;;;
Αν μειωθεί το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, μετά από αυτήν την απόφαση, θα χαρακτηριστεί ως αποτελεσματική η απόφαση ή όχι;
Το περιβάλλον σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια μεταβάλλεται ταχύρυθμα. Δημοπρασίες, εισαγωγές-εξαγωγές, Χρηματιστήριο ενέργειας, ανάπτυξη ανταγωνισμού. Όλα αυτά και άλλα δημιουργούν νέες συνθήκες, τις οποίες οφείλει το συνδικάτο να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει με τις κατάλληλες και αποτελεσματικές δράσεις.
Η δημιουργία δομών τέτοιων ώστε να είναι δυνατή η
παρακολούθηση των μεταβολών και η εκτίμηση των συνεπειών τους, αποτελεί μονόδρομο πλέον.
Καλή ανάγνωση!

Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
Σπύρος Αγαπάκης
Αρχισυντάκτες
Κώστας Διακουμάκος
Κώστας Χρυσίνας
Συντακτική Επιτροπή
Σπύρος Αγαπάκης
Κώστας Ζάμπρας
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Nίκος Ντίνος
Γραφεία
Βερανζέρου 57 Τ.Κ. 104 37 Αθήνα
Τηλ.: 210 52.23.612
Fax: 210 52.26.726
Τιμή φύλλου: 0,01€
www.pasyp-dei.gr
www.pasyp-deipress.blogspot.com
email: pasyp@otenet.gr
pasyp.deipress@gmail.com

Δημοπρασίες ΝΟΜΕ
Ολοκληρώθηκε την 19/07/2018, η τρίτη
δημοπρασία λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, για το 2018.
Η τιμή έφτασε το ύψος των 43,05 €/MWH,
παρά τη χαμηλή τιμή εκκίνησης των 32,05
€/MWH, κυρίως λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά στη διάθεση 400 MWH/h.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των συναδέλφων-μελών μας Βεράνη
Χρήστο για την απώλεια του πατέρα του, Μικρούλη Δήμητρα για την απώλεια του πατέρα της και Παρδάλη Δήμητρα για την απώλεια του αδελφού της.
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"Μαγειρεύοντας" το Νέο
Κανονισμό Αξιολόγησης
Σε διαγωνισμό "μαγειρέματος" έχει επιδοθεί η Διοίκηση της ΔΕΗ, σχετικά με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Αξιολόγησης.
Δεκαπέντε μήνες μετά τη λήψη της σχετικής, με την εφαρμογή του Κανονισμού Αξιολόγησης, απόφασης, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η σύνδεση του νέου συστήματος αξιολόγησης με τη διαδικασία των
μισθολογικών προαγωγών, με συνέπεια να μην αποδίδονται μισθολογικές προαγωγές από τον Ιανουάριο του 2018. Επτά ολόκληρους μήνες αναμένουν οι συνάδελφοι στη ΔΕΗ τις προαγωγές τους αλλά η
Διοίκηση αδιαφορεί!!!
Παρά τις προφορικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, τα Δελτία Τύπου και τις επιστολές, η Διοίκηση ή αδυνατεί να δώσει
απαντήσεις ή αδιαφορεί ή επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους μισθωτούς, αφού αναμένει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για το
έτος 2017 και να γνωστοποιήσει μετά τον τρόπο σύνδεσης με τις μισθολογικές προαγωγές.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, σε μια προσπάθεια να προβάλει το πρόβλημα και να πιέσει για την επίλυσή του, απέστειλε σχετική επιστολή,
απάντηση στην οποία δεν έχει λάβει ακόμα. Το συνδικάτο δεν είναι ενημερωμένο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ.
της ΔΕΗ δεν είναι ενημερωμένοι και οι διοικούντες "μαγειρεύουν"!!!
Τέτοιες συμπεριφορές που προσβάλουν τους εργαζόμενους, και αποτελούν προσπάθειες απαξίωσης του συνδικάτου δεν
μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ διαχρονικά προσανατολισμένος στην προάσπιση των δίκαιων συμφερόντων των
μελών του, στα πλαίσια της καλής πίστης έχει απευθύνει επανειλημμένως πρόσκληση για διάλογο.
Πλέον η συμπεριφορά της Διοίκησης αποδεικνύει ότι δεν επιθυμεί το διάλογο και οδηγεί το Σωματείο αναπόφευκτα σε κάθε
νόμιμο μέσο!!!

Μαγειρέματα και
με το Επίδομα
Ευθύνης;

Επισημάνθηκε
μια μεταβολή
στον τρόπο υπολογισμού
του ακαθάριστου ποσού
που αφορά στο επίδομα
ευθύνης, κατά τη διάρκεια
του 2017 σε όλες τις
Εταιρείες του Ομίλου και
του ΑΔΜΗΕ.
Η σιγή ιχθύος που τηρείται
δημιουργεί ερωτηματικά.
Ο ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ με έγγραφό
του έχει ζητήσει σχετική
ενημέρωση για το θέμα…
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Οδύσσεια για τους Καταναλωτές η εξυπηρέτηση

Σ

ε Οδύσσεια για τους καταναλωτές, εξελίσσεται η προσπάθειά τους
να εξυπηρετηθούν σε καταστήματα της Επιχείρησης.
Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Εδώ και χρόνια το επίπεδο εξυπηρέτησης έχει μια διαρκώς φθίνουσα πορεία.
Τα καταστήματα αδυνατούν να προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση.
Στην αρχή παρουσιάστηκε το ΕΕΤΗΔΕ, μετά το τελευταίο καταφύγιο,
έπειτα τα ΚΟΤ, ύστερα τα προγράμματα διακανονισμών και τελευταία
η μη απόδοση στη ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ των χρημάτων που αφορούν εξοφλήσεις λογαριασμών και αύριο ποιος ξέρει…
Οι πελάτες συρρέουν κατά εκατοντάδες ανά κατάστημα και φυσικά δε λαμβάνουν την εξυπηρέτηση που τους αξίζει, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν σ’αυτά.
Η έλλειψη προσωπικού, η μη αποτελεσματική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, η μη τυποποίηση των διαδικασιών, η μη αποτελεσματική πολιτική επικοινωνίας εσωτερική και προς τρίτους, ενδεικτικά, αποδεικνύουν την αδιαφορία ή την αδυναμία της Διοίκησης
να στηρίξει τα Καταστήματα και γενικότερα την Εμπορία.
Ταυτόχρονα ανέχεται τη φθίνουσα πορεία του επιπέδου εξυπηρέτησης που πιθανά εξωθεί τους πελάτες της Επιχείρησης προς ανταγωνιστές.

Ενδεικτικά ένα ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η Διοίκηση είναι:
3 Πόσες ημέρες χρειάζεται ένας πελάτης για να εξυπηρετηθεί;
Και προς αποφυγή στερεότυπων απαντήσεων περί Ηλεκτρονικής
και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:
3 Πόσες ημέρες χρειάζεται ένας πελάτης για να εισπράξει επιστροφή λόγω τελικού λογαριασμού;
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η «απόφαση» για αύξηση του
ελάχιστου ποσού που πρέπει να καταβάλουν οι πελάτες ως
«προκαταβολή έναντι κατανάλωσης» έως και 1060% περίπου.
Αναλυτικότερα, όλα τα κανάλια του Δικτύου Πωλήσεων απαιτούν
από τους πελάτες ελάχιστη «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης»
ύψους 130€, χωρίς καμία γραπτή απόφαση.
Το προγενέστερο καθεστώς καθόριζε το ύψος των προκαταβολών,
σε 0,56 € ανά τετραγωνικό μέτρο για τις οικίες με μονοφασικό
ρεύμα, με ελάχιστο τα 20 τετραγωνικά μέτρα δηλ. 11,2 €
Παραμένει άγνωστο ακόμα, πως μια απόφαση της Επιχείρησης
άλλαξε, χωρίς νεότερη απόφαση.
Προβληματισμό όμως προκαλεί και η σκοπιμότητά της, όπως επισημαίνει με σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αχαΐας κ. Ν.
Νικολόπουλος προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Αύξηση του ποσού «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης» από τη ΔΕΗ
Η μείωση του μεριδίου αγοράς της Επιχείρησης στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2018 συνοδεύτηκε
από «απόφαση» για αύξηση του ελάχιστου
ποσού που πρέπει να καταβάλουν οι πελάτες ως «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης» κατά 1060% περίπου!
Αναλυτικότερα, όλα τα κανάλια του Δικτύου Πωλήσεων απαιτούν από
τους πελάτες ελάχιστη «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης» ύψους 130€,
χωρίς καμία γραπτή απόφαση. Το προγενέστερο καθεστώς καθόριζε το ύψος
των προκαταβολών, σε 0,56 € ανά τετραγωνικό μέτρο για τις οικίες με μονοφασικό ρεύμα, με ελάχιστο τα 20 τετραγωνικά μέτρα δηλ. 11,2 € Παραμένει
άγνωστο ακόμα, πως μια απόφαση της Επιχείρησης άλλαξε, χωρίς νεότερη
απόφαση.
Προβληματισμό όμως προκαλεί και η σκοπιμότητά της. Όταν πολλοί άλλοι προμηθευτές προβλέπουν από μηδενικές έως και μειωμένες μέχρι και
κατά 50% προκαταβολές, η ΔΕΗ αυξάνει τα αντίστοιχα ποσά.
Η παραπάνω αύξηση:
1. Πλήττει κυρίως τα νοικοκυριά με μικρές οικίες, αφού καλούνται να
πληρώσουν υπέρογκα ποσά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά και τις
προηγούμενες αποφάσεις της Επιχείρησης.
2. Εξομοιώνει τις μικρές με τις μεγάλες ιδιοκτησίες, όταν πρέπει ένας
πελάτης με μια οικία 50-60 τετραγωνικών μέτρων να πληρώσει την ίδια
«εγγύηση» με έναν που έχει μια οικία 200-230 τετραγωνικών μέτρων.
3. Αποτελεί τροχοπέδη στο διακανονισμό οφειλών, αφού οι επιθυμούντες
πελάτες να διακανονίσουν τις οφειλές τους θα δυσκολεύονται να πάρουν
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά τους, καταβάλλοντας την εγγύηση. Το παραπάνω μέτρο, παρ’ ότι δεν έχει ληφθεί εγγράφως σχετική
απόφαση, είναι κοινωνικά άδικο, καταργεί ουσιαστικά το σκεπτικό της 312/2-

10-90 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΗ και των σχετικών οδηγιών, που καθορίζουν ότι
το ύψος της «προκαταβολής έναντι κατανάλωσης» εξαρτάται από το είδος
της παροχής και του εμβαδού της κατοικίας και αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ΠΕΛΑΤΏΝ. Παρατίθενται ενδεικτικά κατωτέρω οι προκαταβολές που
ζητούν ΔΕΗ και ανταγωνιστές:
Προκαταβολή ΔΕΗ 0,56 €/τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο τα 20 τετραγωνικά μέτρα, έως 19-6-2018, 0,56 €/τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο
τα 130 , από 20-6-2018.
VOLTERRA • 50% έκπτωση στην εγγύηση του προηγούμενου παρόχου (100% έκπτωση σε περίπτωση ενεργοποίησης πάγιας εντολής εξόφλησης λογαριασμών).
ELPEDISON • Επιστροφή της εγγύησης σε περίπτωση πληρωμής μέσω
πάγιας τραπεζικής εντολής
ΗΡΩΝ Επιστροφή του 25% της συνολικής προκαταβολής με τη συμπλήρωση κάθε ενός (1) πλήρους έτους συνεργασίας, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές.
ΚΕΝ Μη καταβολή εγγύησης στην περίπτωση εξόφλησης μέσω πάγιας
εντολής. Με την εμπρόθεσμη εξόφληση των πρώτων 6 λογαριασμών επιστροφή του 50% της εγγύησης.
Πηγές για τις άλλες εταιρείες: Οι αντίστοιχοι ιστότοποι των εταιρειών.
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:
1. Είναι δυνατόν, εν μέσω οικουμενικής κρίσης, η ΔΕΗ να αυξάνει την
«προκαταβολή έναντι κατανάλωσης;»
Θα ζητήσετε να επανεξετασθεί το συγκεκριμένο μέτρο που πλήττει κυρίως τους φτωχούς ιδιοκτήτες μικρών κατοικιών και αποτελεί τροχοπέδη στον διακανονισμό οφειλών
Ο Ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
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Η νομική προστασία των συναδέλφων που υφίσταται λεκτικής έως αρκετές φορές και σωματικής βίας δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα, παρά τις επανειλημμένες αναφορές του Σωματείου.
Η μερική μεταβολή του οργανογράμματος της Εμπορίας
χωρίς τον καθορισμό του 4ου
επιπέδου (υποτομείς), είναι
ενδεικτική του αποπροσανατολισμού της. Παρατάσεις επί παρατάσεων, θέσπιση ειδικών στελεχών, μόνιμων ομάδων και
ομαδαρχών, συμβάλουν στη σύγχυση αρμοδιοτήτων, στην ανασφάλεια των εργαζομένων, στην αύξηση
της αναβλητικότητας, στη συμπίεση της δημιουργικότητας και στην απαξίωση των στελεχών.
Δεν αποτελεί υπερβολή ότι η άγνοια, ή η παρερμηνεία οδηγιών, ρυθμιστικού πλαισίου κ.α. μετατρέπει τον προσανατολισμό της ΔΕΗ από
πελατοκεντρικό σε ατάκτως χρεοσυλλεκτικό και «πελατοδιωκτικό».
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ έχει επανειλημμένως προβάλει την κατάσταση στην

οποία έχει οδηγηθεί η Εμπορία της Επιχείρησης και τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συνάδελφοι εργάζονται, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις βαρύτατες ευθύνες
των Διοικήσεων.
Η αναγνώριση επιτέλους,
του έργου των συναδέλφων
που υπηρετούν στα Καταστήματα από τον Πρόεδρο &
Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΔΕΗ αποτελεί ένα βήμα,
αλλά δε μας καθησυχάζει.
Απαιτείται επαναπροσδιορισμός της πολιτικής
για την Εμπορία και ειδικότερα για τα Καταστήματα Πωλήσεων.
Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση προς τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ,
να επισκεφθούν οποιοδήποτε Κατάστημα της Αττικής και να προσπαθήσουν να εξυπηρετηθούν (χωρίς χρήση της ιδιότητάς τους) και
να διαπιστώσουν προσωπικά την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν.

Το χρονικό μιας Επιστροφής
Πελάτης προσέρχεται την 05/06/2018 και ώρα 9:30 σε Κατάστημα Πωλήσεων της Επιχείρησης, για
επιστροφή που προέκυψε λόγω τελικού λογαριασμού από το 2008. Απευθύνεται στην εμπορική εξυπηρέτηση
αφού αγνοεί που πρέπει να απευθυνθεί, αλλά αποχωρεί άπρακτος αφού τα νούμερα εξυπηρέτησης είχαν εξαντληθεί!!!
Επανέρχεται, την 08/06/2018 και ώρα 8:25. Λαμβάνει το νούμερο 108 στο οποίο αναγράφεται ότι ο
μέσος χρόνος αναμονής είναι 40 λεπτά!!! και την ώρα εκείνη εξυπηρετείται ο πελάτης με το νούμερο 24.
Τα γραφεία εξυπηρέτησης σε πλήρη επάνδρωση από υπαλλήλους και η αίθουσα αναμονής κατάμεστη από
πελάτες. Κατά τη διάρκεια αναμονής του παρατηρεί σε αναρτημένες ανακοινώσεις (σε χαρτί Α4) ότι για
επιστροφές ποσών πρέπει να απευθυνθεί στις πληροφορίες.
Λαμβάνει το πολύτιμο χαρτί σειράς προτεραιότητας για τις πληροφορίες, όπου και σ’ αυτή την αίθουσα
κυριαρχεί το αδιαχώρητο. Μόλις φθάνει η σειρά του και διατυπώνει το αίτημά του, ενημερώνεται ευγενέστατα από μία υπάλληλο ότι δεν
είναι δυνατό να εισπράξει το αντίστοιχο ποσό για κάποιο λόγο και θα του τηλεφωνούσε για να διευθετηθεί το θέμα.
Πράγματι, την 12/06/2018 δέχεται τηλεφώνημά της, που του ζητά να προσκομίσει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Αποδεικτικό ΑΦΜ
και μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα κατατεθειμένα στοιχεία είναι αληθή!!!. Την ίδια ημέρα, περίπου στις 13:15, ο πελάτης ξαναπροσέρχεται
στο Κατάστημα. Το μηχάνημα που εκδίδει τα νούμερα προτεραιότητας δείχνει το νούμερο 480!!! και οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν είναι
4!!! Αναλογούν δηλ. 120 πελάτες σε κάθε υπάλληλο σε 6 ώρες ( από 7:30 ), δηλ. 16 πελάτες την ώρα!!!
Πλήθος πελατών, προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς στα ΕΛΤΑ. Οι υπάλληλοι πηγαινοέρχονται
σε άλλη αίθουσα να φωτοτυπήσουν τους λογαριασμούς.
Ο πελάτης καταθέτει επιτέλους τα δικαιολογητικά που του είχαν ζητηθεί και προσδοκά ότι θα εισπράξει επιτέλους την επιστροφή, όταν ενημερώνεται ευγενέστατα πάλι, ότι θα ενημερωθεί τηλεφωνικά όταν το λογιστήριο κάνει τη μεταφορά από το
παλαιό στο νέο μηχανογραφικό σύστημα!!!
Αντί του τηλεφωνήματος όμως για την απόδοση των χρημάτων, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα την 04/07/2018 όπου ευγενέστατα πάλι του ζητούσαν έναν τραπεζικό λογαριασμό για να κατατεθούν τα χρήματα.
Έως σήμερα, 16/07/2018, ο πελάτης αναμένει!!!
Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά της προσφερόμενης ποιότητας εξυπηρέτησης στους πελάτες, όπου οι υπάλληλοι στα Καταστήματα Πωλήσεων καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να εξυπηρετήσουν μυριάδες πελάτες που προσέρχονται σ’ αυτά. Δεν προβληματίζει κανέναν η παραπάνω κατάσταση;;;
Το περιστατικό που περιγράφεται παραπάνω είναι πραγματικό και τα στοιχεία του πελάτη είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

6

Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος 2018

Εγκαίνια ηλεκτρικής διασύνδεσης Μυκόνου
Ως «σημαντικό βήμα στην πορεία προς μια νέα εποχή» περιέγραψε τα έργα
διασυνδέσεων στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στα εγκαίνια της διασύνδεσης της
Μυκόνου με το ηπειρωτικό σύστημα, που πραγματοποιήθηκαν στον υποσταθμό
του ΑΔΜΗΕ στο νησί.
Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι πριν από περίπου τρεις μήνες, στη Σύρο, έγιναν τα εγκαίνια της πρώτης φάσης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των
Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, παρουσία του Πρωθυπουργού. «Σήμερα, η ένταξη της Μυκόνου στην ομάδα των διασυνδεδεμένων νησιών, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της φάσης αυτής», επεσήμανε ο κ. Σταθάκης. Τα
κέρδη της εν λόγω διασύνδεσης θα κυμαίνονται σε εξοικονόμηση περίπου
80 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Εκτίμησε δε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και η διασύνδεση της Κρήτης,
που θα αποφέρει όπως είπε, τεράστια οφέλη για όλη τη χώρα. Ο κ. Σταθάκης υπενθύμισε ότι έτσι θα ελαφρυνθεί ο λογαριασμός των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που σήμερα κυμαίνεται στα 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ το
χρόνο, ενώ παράλληλα προκύπτουν σημαντικά οφέλη στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην αύξηση της συμμετοχής των νησιών στην παραγωγή ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.
Το έργο των διασυνδέσεων αποτελεί, άλλωστε, μέρος της ευρύτερης ενεργειακής στρατηγικής, που κεντρικό στόχο έχει την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της «Συμφωνίας των Παρισίων»
αλλά και σε εκείνο της ΕΕ.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους στόχους που πρόσφατα υιοθέτησε η ΕΕ
για το 2030 (το 32% της ενέργειας που καταναλώνουμε να προέρχεται από
ΑΠΕ και να καταναλώνουμε 32,5% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με το 2009),
οι οποίοι για να επιτευχθούν προϋποθέτουν τον διπλασιασμό των ΑΠΕ την
επόμενη δεκαετία και ένα ρυθμό ετήσιας εξοικονόμηση ενέργειας κοντά στο

1,5%. Οι διασυνδέσεις υπηρετούν τη στρατηγική αυτή, καθώς τα νησιά παράγουν ενέργεια με τον λιγότερο οικολογικό τρόπο.
Στη συνέχεια ο Υπουργός αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης, για την ανάπτυξη των ΑΠΕ:
• την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού των ΑΠΕ, που θα οριοθετήσει σε όλη τη χώρα τις περιοχές που αυτές μπορούν να τοποθετηθούν,
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τις ευρωπαϊκές πρακτικές που σχετίζονται με την σωρρευτικότητα (π.χ. εξέταση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός αιολικού πάρκου, όχι ξεκομμένα και αποσπασματικά αλλά σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων των αιολικών πάρκων της περιοχής)
• το θεσμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων, που επιτρέπει στους καταναλωτές
ενέργειας να γίνουν παραγωγοί ενέργειας
Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Υπουργός ενέταξε την παραπάνω στρατηγική στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης προοπτικής: «Η Ελλάδα έκλεισε έναν κύκλο, μια 8ετία πολύ σκληρή για την οικονομία και την κοινωνία.
Σήμερα ανοίγεται ένας δρόμος, ουσιαστικής ανάκαμψης σε στέρεα βάση. Ο
ενεργειακός τομέας είναι στρατηγικό μέρος αυτής της ανάκαμψης», κατέληξε
ο κ. Σταθάκης.
Νωρίτερα, χαιρετισμό απέστειλε και η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο της διασύνδεσης συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ υπολογίζεται σε 176
εκατ. ευρώ.
«Χαιρετίζω τα σημερινά εγκαίνια και συγχαίρω τις ελληνικές αρχές για την
ολοκλήρωση αυτού του έργου», ανέφερε η κα. Κρέτσου και δεσμεύτηκε ότι
«τα επόμενα χρόνια η ΕΕ θα εξακολουθήσει να στηρίζει την ενεργειακή διασύνδεση των υπόλοιπων νησιών των Κυκλάδων - ένα ακόμα παράδειγμα της
στήριξης που παρέχει η ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Σταθάκης Γ.: Το τοπίο στην αγορά ενέργειας αλλάζει ραγδαία
Στη δυνατότητα «να καταστούν τα νησιά μας βιώσιμα συστήματα παραγωγής ενέργειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, στο άνοιγμα των εργασιών του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Ενεργειακά Νησιά, που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη Νάξο.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για το
2030 σχετικά με τις ΑΠΕ (32%), την εξοικονόμηση ενέργειας (32,5%) και τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (40%) και υπογράμμισε την
αξία του Μακροχρόνιου Εθνικού Σχεδιασμού, του εργαλείου με το οποίο θα
προσδιοριστεί ο τρόπος, τα μέτρα πολιτικής καθώς και το χρονοδιάγραμμα
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στα
κτίρια, τον τουρισμό κτλ. Παράλληλα η κυβέρνηση προωθεί πλέγμα θεσμικών παρεμβάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν ένα νέο, ξεκάθαρο και διαφανές θεσμικό τοπίο για τις ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός αναφέρθηκε:
• Στην εισαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ, μία διαδικασία που οδήγησε σε μεγάλες μειώσεις των τιμών αποζημίωσης, μειώνοντας την απόσταση των ΑΠΕ σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα σε
σχέση με το κόστος.
• Στην αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ, με στόχο η χωροθέτηση να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, στη βάση των
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών
• Στην εισαγωγή του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, ενός καινοτόμου πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα σε όλους (καταναλωτές, ΟΤΑ, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) να συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση,
είτε στην κατεύθυνση της αυτοπαραγωγής, είτε της δραστηριοποίησης στην
αγορά ενέργειας, με αποκεντρωμένο και δημοκρατικό τρόπο.
• Στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ώστε από το 2019 να ενεργοποιηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας και οι διασυνδέσεις που προβλέπει
το Μοντέλο Στόχο (Target Model) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ο κ. Σταθάκης έκανε
ιδιαίτερη μνεία στην επιτάχυνση των διασυνδέσεων των νησιών. Μόλις την
προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση διασύνδεσης των
Κυκλάδων, ενώ πρόοδος καταγράφεται
και στο σχέδιο διασύνδεσης της Κρήτης
με την Πελοπόννησο. Για τα νησιά που
δεν θα συνδεθούν με το ηπειρωτικό δίκτυο, ο Υπουργός περιέγραψε το πλαίσιο των «Έξυπνων Νησιών», το οποίο
προχωράει ικανοποιητικά, καθώς και το
σχέδιο των «Ενεργειακών Νησιών». Η
ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σταθερά σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας
των 14 χωρών, στη Βαλέτα (Μάιος
2017), καθώς και του 1ο Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Ενεργειακά Νησιά, στα
Χανιά (Σεπτέμβριος 2017).
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών (θαλάσσιων και χερσαίων) και ειδικότερα στην πρωτοβουλία του ΔΕΔΔΗΕ για
εγκατάσταση υποδομών φόρτισης στα ελληνικά νησιά, στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας στην κατεύθυνση της ευστάθειας του συστήματος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους,
σε πλήρη συμβατότητα με το περιβάλλον.
Κλείνοντας, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε ότι η περαιτέρω διείσδυση των
ΑΠΕ είναι μονόδρομος. «Το τοπίο στην αγορά ενέργειας αλλάζει ραγδαία. Τίποτα δε θα είναι όπως το γνωρίζουμε το 2030. Έχουμε 12 χρόνια που θα πρέπει η χώρα στα να κινηθεί με σχέδιο και όραμα».
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Ερώτηση σε συνδυασμό με ΑΚΕ, κατέθεσαν ο κ. Κ.Σκρέκας με 51 ακόμα Βουλευτές
της Ν.Δ., προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τη βιωσιμότητα
της ΔΕΗ
ΘΕΜΑ: Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με τα ψέματα καταστρέφει και τη ΔΕΗ
Τους χειρότερους φόβους για το μέλλον της
ΔΕΗ επιβεβαιώνει η μελέτη της McKinsey, του
συμβούλου που προσέλαβε η ίδια η εταιρεία
για την εκπόνηση του πενταετούς επιχειρηματικού της πλάνου (Business Plan).
Σύμφωνα με δημοσίευμα έγκυρης Κυριακάτικης εφημερίδας η ΔΕΗ, σύμφωνα με την
McKinsey, είναι μια μη βιώσιμη επιχείρηση που
για να επιβιώσει πρέπει στα επόμενα 5 χρόνια να βελτιώσει τα λειτουργικά της κέρδη κατά
500 εκατ. ευρώ, να προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2.000 ατόμων
και να αναπροσαρμόσει την τιμολογιακή της
πολιτική προς τα πάνω, ξεκινώντας από τη
σταδιακή μείωση των εκπτώσεων που παρέχει σήμερα καθώς και την αύξηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Αν δεν γίνουν
τα παραπάνω η McKinsey εκτιμά ότι το 2022
το λειτουργικό περιθώριο της ΔΕΗ θα περιοριστεί στα 330 εκατομμύρια ευρώ όταν
σήμερα μόνο η μισθοδοσία των εργαζομένων είναι 821 εκατομμύρια ευρώ.
Η Νέα Δημοκρατία είχε επανειλημμένα
κρούσει των κώδωνα του κινδύνου εδώ και
τρία χρόνια για την δεινή οικονομική θέση στην
οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ, ύστερα από τις
ανερμάτιστες επιπόλαιες και άκρως λαϊκίστικες αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ αλλά και τον κίνδυνο να αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρισμού.
Ειδικότερα σε συνέχεια της ανακοίνωσης
των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ,
πριν δύο εβδομάδες, είχε τονιστεί ότι η πραγματική εικόνα της εταιρείας, έδειχνε λειτουργικές ζημιές που ξεπερνούν τα 300 εκατ.
ευρώ ενώ το λειτουργικό περιθώριο κέρδους
(EBITDΑ προ ΥΚΩ και προβλέψεων για επισφάλειες) της εταιρείας, είναι μόλις 522 εκατομμύρια ευρώ, όταν για τη μισθοδοσία μόνο
του προσωπικού, απαιτούνται σχεδόν τα διπλάσια.
Κι όλα τα παραπάνω συμβαίνουν την ώρα
που τα ΕΛΤΑ χρωστούν δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ στη ΔΕΗ από εισπράξεις καταναλωτών
που δεν έχουν αποδώσει. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές διαμαρτύρονται ότι παρότι εξόφλησαν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των ΕΛΤΑ, δεν έλαβαν “έκπτωση συνέπειας” (15%)που χορηγείται
σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης. Το πρό-

βλημα αυτό εντείνεται όταν εξαιτίας της καθυστέρησης της απόδοσης των εισπραχθέντων
από τα ΕΛΤΑ, η ΔΕΗ προχωρά στη διακοπή της
ηλεκτροδότησης των νοικοκυριών.
Σοβαρά ερωτηματικά επίσης προκύπτουν
και για τη λειτουργία της ΡΑΕ η οποία αφού το
2016 έδωσε άδεια προμήθειας και εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας στα ΕΛΤΑ, όφειλε να
ελέγχει σε ετήσια τουλάχιστον βάση την οικονομική κατάστασή τους και να αντιληφθεί
εγκαίρως την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ.
Δυστυχώς η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
προσπαθεί με αναλήθειες, αναβλητικότητα και
λαϊκισμό να εξαπατήσει τον Ελληνικό λαό
αποκρύπτοντας τα πραγματικά προβλήματα.
Τα προβλήματα όμως δεν εξαφανίζονται, αλλά
αντίθετα γιγαντώνονται και πνίγουν την κυβέρνηση και την Ελλάδα.
Ερωτάται ο Υπουργός:
1. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να
διασώσει τη ΔΕΗ, αφού σύμφωνα με την
McKinsey σε τρία χρόνια από σήμερα η
ΔΕΗ δε θα μπορεί να πληρώνει ούτε 30%
των εργαζομένων που απασχολεί σήμερα;
2. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση ώστε
τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν άμεσα τις οφειλές
τους στη ΔΕΗ;
3. Πόσοι είναι οι καταναλωτές που ενώ πλήρωσαν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς
ηλεκτρικού μέσω ΕΛΤΑ, δεν έλαβαν την έκπτωση 15% έγκυρης πληρωμής, και πως
θα τους αποδοθεί η έκπτωση χωρίς να ταλαιπωρηθούν στα γκισέ της ΔΕΗ χάνοντας
ώρες από τις δουλειές τους;
4. Για ποιο λόγο η ΡΑΕ δεν αντιλήφθηκε ως
όφειλε, εκ του εποπτικού ρόλου της, εδώ
και 2 χρόνια τη δεινή οικονομική κατάσταση
στην οποία έχουν περιέλθει τα ΕΛΤΑ;
5. Ζητείται να κατατεθεί η Μελέτη της συμβουλευτικής εταιρίας McKinsey για το
5ετές στρατηγικό σχέδιο της ΔEΗ ώστε να
ενημερωθούν οι Βουλευτές του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
1. Σκρέκας Κωνσταντίνος
2. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος

3. Αναστασιάδης Σάββας
4. Ανδριανός Ιωάννης
5. Αντωνιάδης Ιωάννης
6. Αντωνίου Μαρία
7. Αραμπατζή Φωτεινή
8. Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ
9. Αυγενάκης Ελευθέριος
10. Βαγιωνάς Γεώργιος
11. Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
12. Βλάσης Κωνσταντίνος
13. Βλάχος Γεώργιος
14. Βορίδης (Μάκης) Μαυρούδης
15. Βούλτεψη Σοφία
16. Βρούτσης Ιωάννης
17. Γεωργαντάς Γεώργιος
18. Γεωργιάδης Σπυρίδων - Άδωνις
19. Γιακουμάτος Γεράσιμος
20. Γιαννάκης Στέργιος
21. Γιόγιακας Βασίλειος
22. Δαβάκης Αθανάσιος
23. Δήμας Χρίστος
24. Δημοσχάκης Αναστάσιος
25. Καββαδάς Αθανάσιος
26. Κακλαμάνης Νικήτας
27. Καραγκούνης Κωνσταντίνος
28. Καραμανλή Άννα
29. Καράογλου Θεόδωρος
30. Καρασμάνης Γεώργιος
31. Κεδίκογλου (Σίμος) Συμεών
32. Κέλλας Χρήστος
33. Κεραμέως Νίκη
34. Κεφαλογιάννη Όλγα
35. Κεφαλογιάννης Ιωάννης
36. Κόνσολας Εμμανουήλ
37. Κουμουτσάκος Γεώργιος
38. Κυριαζίδης Δημήτριος
39. Μπακογιάννη (Ντόρα) Θεοδώρα
40. Μπουκώρος Χρήστος
41. Μπούρας Αθανάσιος
42. Οικονόμου Βασίλειος
43. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος
44. Ράπτη Ελένη
45. Σταμάτης Δημήτριος
46. Στύλιος Γεώργιος
47. Τασούλας Κωνσταντίνος
48. Τραγάκης Ιωάννης
49. Τσιάρας Κωνσταντίνος
50. Φορτσάκης Θεόδωρος
51. Φωτήλας Ιάσων
52. Χατζηδάκης (Κωστής) Κωνσταντίνος
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Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνο
Προέδρου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α
στην τελετή παράδοσης του Εκθεσιακού Χώ

Σάββατο 14 Ιουλίου 201

Κυρίες και κύριοι,
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία. Άλλωστε, το ίδιο το σημερινό γεγονός συναινεί σε αυτό.
Λοιπόν, περίπου 90 χρόνια πριν, και τότε τον μήνα Ιούλιο, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος φθάνει στα Χανιά «κατόπιν θαυμάσιου ταξειδίου», για να εγκαινιάσει τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης των Χανίων που έγινε χάρη στη δημιουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην Αγυιά. Μάλιστα, ενώ όλες οι Αρχές του νησιού
υποδέχτηκαν τον πρωθυπουργό, με το συγκεντρωμένο πλήθος να
τον επευφημεί, το πρόγραμμα δεν κύλησε σύμφωνα με τους αρχικούς προγραμματισμούς. Το επίσημο τελετουργικό ματαιώθηκε.
Και αυτό κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του Βενιζέλου, που φέρεται
να είπε τα εξής: «Αυτά εγίνοντο διά τους βασιλείς. Εγώ δεν έρχομαι πρώτην φοράν εις την πατρίδα μου. Ας προχωρήσωμεν, λοιπόν,
εις άλλο μέρος του προγράμματος»!
Ας προχωρήσουμε, επομένως, επί το έργον. Η Δημοτική Επι-

χείρηση Ηλεκτροφωτισμού Χανιών, η παλαιότερη της Κρήτης, ιδρύθηκε το 1922, όταν ο Δήμος εξασφάλισε δύο προνομιακές άδειες, μία για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και μία για τη χρησιμοποίηση της δύναμης των υδάτων
κοντά στο χωριό Αγυιά της επαρχίας Κυδωνιάς - που, σημειωτέον,
υπέγραψε ο πρωθυπουργός της Επαναστατικής Κυβέρνησης Στυλιανός Γονατάς, ο οποίος και συνόδευε τον Βενιζέλο στα εγκαίνια
του Σταθμού το 1929 ως υπουργός Συγκοινωνίας. Από τότε χρονολογείται και η παραίνεση-ευχή του Βενιζέλου να αποτελέσει ο
Σταθμός Αγυιάς το παράδειγμα και την απαρχή συστηματικής αξιοποίησης του «λευκού άνθρακος» σε όλη την επικράτεια.
Αυτή ακριβώς η προτροπή έγινε πράξη με τη δημιουργία της
ΔΕΗ το 1950. Όταν, στο πλαίσιο εξηλεκτρισμού της χώρας, η ΔΕΗ,
ως μοναδικός πλέον φορέας για την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, εξαγόρασε το 1959 τον Μικρό Υδροηλεκτρικό
Σταθμό της Αγυιάς, είχε ήδη θέσει σε λειτουργία τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στον Λούρο, στον Άγρα και στον Λάδωνα, το
μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο για την εποχή του, ισχύος 50.000
KW. Και θα προχωρούσε η Επιχείρηση άμεσα στα μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά στον Ταυρωπό (ΥΗΣ Πλαστήρα) και στα συγκροτήματα του Αχελώου και του Αλιάκμονα, για να υπενθυμίσουμε μόνο μερικά από τα έργα που υλοποίησε στα πρώτα χρόνια
από την ίδρυσή της.
Ο ΜΥΗΣ Αγυιάς, που περιλαμβάνει λιθόρριπτο φράγμα με υπερχειλιστή, τεχνητή λίμνη, αγωγό προσαγωγής, κτήριο σταθμού παραγωγής, κανάλι απαγωγής και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις,
συνολικής επιφάνειας περίπου 290 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε
το 2007 από τη ΔΕΗ στη θυγατρική της, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, την
οποία ίδρυσε το 1998 και η οποία εγγράφεται στη στρατηγική της
επιλογή να αναπτύξει περαιτέρω και να επενδύσει σε «πράσινες»
πηγές ενέργειας.
Ο Σταθμός της Αγυιάς ακριβώς ύστερα από 80 χρόνια λειτουργίας, το 2008, σταμάτησε. Σταμάτησε τη λειτουργία του· όμως δεν
«έσβησε». Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ο Όμιλος ΔΕΗ, παραχώρησε στην
Περιφέρεια Κρήτης το δικαίωμα χρήσης της έκτασης των 290
στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, από το
2011 έως το 2048, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση, την
ευθύνη και το κόστος για την ανακαίνιση, την αποκατάσταση του
Σταθμού και τη δημιουργία ενός πρότυπου εκθεσιακού και εκπαιδευτικού χώρου, αφιερωμένου αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι αυτός ο Χώρος, μοναδικός στη χώρα μας,
που εγκαινιάζουμε σήμερα και εναποθέτουμε στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα.
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ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. και
Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκη
ώρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

8, ΜΥΗΣ Αγυιάς Χανίων
Τα εκθέματα που παρουσιάζονται στον Εκθεσιακό Χώρο προέρχονται αποκλειστικά από τις πρότερες καινοτόμες «πράσινες» δράσεις της ΔΕΗ, ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1980 με την κατασκευή του πρώτου Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Κύθνο. Και
είναι αυτή μια «απτή» περιήγηση στη σταθερή διαδρομή της Επιχείρησής μας, που διείδε -χρόνια πριν- ότι το μέλλον της ενέργειας ήταν οι ΑΠΕ. Άλλο ζήτημα αν ασυγχώρητα σφάλματα και ολιγωρίες του παρελθόντος δεν επέτρεψαν να υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Σήμερα, ωστόσο, επανεκκινούμε και στοχεύουμε σταθερά,
με συνέπεια να επενδύουμε στη μετάβασή μας στο νέο «εθνικό»
και «καθαρό» καύσιμο. Το Στρατηγικό μας Σχέδιο προβλέπει ότι την
επόμενη δεκαετία θα 15πλασιάσουμε την ισχύ μας στις ΑΠΕ. Αυτή
θα είναι η νέα ατμομηχανή ανάπτυξης της ΔΕΗ, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες η ατμομηχανή ήταν οι θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής,
που εξασφάλισαν φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια και στο
πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας.
Κυρίες και κύριοι,
ΔΕΗ και Κρήτη -όπως ΔΕΗ και Ελλάδα- συνδέονται με δεσμούς
ακατάλυτους. Δεν είναι μόνο ότι η μεταπολεμική ανάπτυξη του νησιού μέχρι και σήμερα στηρίζεται στις εγκαταστάσεις και στη λειτουργία της ΔΕΗ, και ιδιαίτερα στους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς,
που σήμερα η τεχνολογία των ΑΠΕ και οι ανάγκες της κλιματικής
αλλαγής τούς αποκαλούν «ρυπογόνους». Το παρελθόν, η ιστορία αλλά και το σήμερα δεν διαγράφονται. Τα καλώδια που θα συνδέσουν
την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα θα μεταφέρουν ρεύμα που θα
παράγεται και από τη ΔΕΗ. Το Δίκτυο Διανομής είναι της ΔΕΗ. Μια
σειρά ΑΠΕ είναι της ΔΕΗ. Αλλά και μετά τη σύνδεση, θα χρειάζεται
ηλεκτρική ενέργεια βάσεως που θα παράγεται στο νησί. Δεν μπορεί ένα νησί σαν την Κρήτη να βασίζει την ενεργειακή του ασφάλεια
μόνο στην καλωδιακή σύνδεση. Άρα, για τα επόμενα χρόνια, και
μετά τις διασυνδέσεις, η θερμική παραγωγή σε κάποιο ποσοστό θα
είναι αναγκαία, έως ότου αργότερα να μπορέσει να αντικατασταθεί, όταν αυτό θα είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, από ΑΠΕ σε
συνδυασμό με αποθήκευση.
Κυρίες και κύριοι,
Η εταιρική μας ταυτότητα και υπευθυνότητα διαπνέονται από τα
εξής αξιακά σύνολα: περιβάλλον - άνθρωπος - πολιτισμός. Αξιοποιούμε ορθολογικά τον φυσικό πλούτο της χώρας μας σε ανανεώσιμες πηγές, εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνολογίες, ευθυγραμμιζόμαστε με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, ε-

νισχύουμε τις προσπάθειές μας για αύξηση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας, συμβάλλουμε στην ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στηρίζουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση ως Διοίκηση που τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το παρελθόν και παρά τα προβλήματα, όχι μόνο δεν αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά μειώθηκαν -για πρώτη φορά- με την έκπτωση συνέπειας του 15%.
Η ΔΕΗ μετατρέπεται σταθερά σε Όμιλο με διεθνή παρουσία, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου στόχος μας είναι να αναδειχθούμε σε ηγετική δύναμη, διευρύνοντας τα πεδία δράσης
μας με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι στόχοι μας έχουν έναν κεντρικό, σταθερό άξονα, έναν κοινό παρονομαστή: τον άνθρωπο. Και ίσως αυτή η προτεραιότητά μας να είναι η δύναμή μας,
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
Κάποτε, τη δεκαετία του '60, στον πυρετό του εξηλεκτρισμού
της χώρας, ένα -επιτυχημένο- σύνθημα της ΔΕΗ ήταν: «Ο ηλεκτρισμός είναι πολιτισμός». Πράγματι. Η ΔΕΗ υπηρετεί τον πολιτισμό:
δεν στηρίζει μόνο την επιστημονική έρευνα με σημαντικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα· προβαίνει σε ποικίλες πολιτιστικές δράσεις· συμβάλλει στη διάσωση και στην ανάδειξη της βιομηχανικής και της τεχνολογικής μας κληρονομιάς. Η προσφορά του
Εκθεσιακού Χώρου για τις ΑΠΕ αλλά και η παραχώρηση όλης της
έκτασης του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Αγυιάς στην Περιφέρεια
Κρήτης εντάσσονται σε αυτήν τη διαρκή δέσμευση και φιλοσοφία
μας.
Ας θυμηθούμε τον λογισμό του Καζαντζάκη: «Η μόνη αξία που
αναγνωρίζω στη ζωή μου είναι ετούτη: ο αγώνας της ν' ανέβει από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι και να φτάσει όσο πιο αψηλά μπορούσαν να την πάνε η δύναμή της και το πείσμα - στην κορυφή που αυθαίρετα ονομάτισα Κρητική Ματιά». Ένας μικρός υδροηλεκτρικός
σταθμός, από τους πρώτους της Ελλάδας, στο νότιο άκρο της Ευρώπης, μετεξελίσσεται σε έναν σημαίνοντα κόμβο εκπαίδευσης και
πολιτισμού, καταδεικνύοντας ότι η «μικρή» Ελλάδα μπορεί και πρωτοπορεί, διεκδικεί και πρωτοστατεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη που προσανατολίζεται πλέον σταθερά στις ανανεώσιμες πηγές.
Και ας μου επιτραπεί εδώ από την κρητική γη και από τον πρότυπο αυτόν Χώρο μας, εδώ που μπολιάζεται η σκέψη και εκκινεί σε
δράση, να δηλώσω ότι η ΔΕΗ -που και εκείνη περνά σε μια νέα εποχή- στέκεται και θα στέκεται πάντα δίπλα σας, γιατί και εκείνη έχει ζυμωθεί με ιστορία, αξίες, οράματα.
Σας ευχαριστώ.
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Το «φέσι» των ΕΛΤΑ

Σάλο προκάλεσε σε καταναλωτές, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, η καθυστερημένη απόδοση από τα ΕΛΤΑ εισπραχθέντων λογαριασμών ρεύματος στη ΔΕΗ. Τα μη αποδοθέντα ποσά ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ και ήρθαν στην επιφάνεια μετά από παρέμβαση του Συνήγορου του Καταναλωτή.
Το πρόβλημα διογκώθηκε αφού πελάτες της ΔΕΗ λάμβαναν λογαριασμούς που εμπεριείχαν χρηματικά ποσά που είχαν πληρώσει στα ΕΛΤΑ.
Πέρα από την επιδείνωση του προβλήματος ρευστότητας της ΔΕΗ, αποτέλεσε και πλήγμα στην εικόνα της Επιχείρησης και αναμφίβολα η προτροπή στους πελάτες να προσέλθουν στα καταστήματα Πωλήσεων για να τακτοποιηθεί το πρόβλημά τους μπορεί να χαρακτηρισθεί ως απελπισμένη και άστοχη!!!
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητάει από τα ΕΛΤΑ:
Ενημέρωση του Συνήγορου του Καταναλωτή, σχετικά με τους λόγους της μη απόδοσης ή της μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους καταναλωτές προς τα ΕΛΤΑ,
τις άμεσες ενέργειες των ΕΛΤΑ σχετικά με την αποκατάσταση της τακτικής και εμπρόθεσμης απόδοσης
των καταβολών των καταναλωτών που εισπράττει για λογαριασμό της ΔΕΗ.
Να γίνει ειδική ενημέρωση της ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης χρηματικών
ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί εμπροθέσμως από τους καταναλωτές, κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά
μέσα και χωρίς να χρειάζεται η μαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήματα, ώστε
να μην προχωρήσει η εταιρεία στη λήψη μέτρων σε βάρος τους.
Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητάει από τη ΔΕΗ:
Να προβεί σε αναστολή των μέτρων αξίωσης των σχετικών οφειλών, κατόπιν ειδικής ενημέρωσης από
τα ΕΛΤΑ ή από τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις καθυστέρησης εκ μέρους της στην απόδοση των ποσών που εισέπραξε για λογαριασμό της ΔΕΗ.
Να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη χορήγηση των «εκπτώσεων συνέπειας» επί εμπρόθεσμης εξόφλησης (15%), εφόσον διαπιστώνεται ότι οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών,
προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, ιδίως ως προς τους προτεινόμενους τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της διερεύνηση του θέματος.
Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι προτίθεται να ασκήσει συλλογική
αγωγή υπέρ των καταναλωτών ρεύματος της ΔΕΗ, οι οποίοι πλήρωσαν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους στα
ΕΛΤΑ, αλλά τα ποσά που έδωσαν καθυστέρησαν να τα αποδώσουν.
Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι τα ΕΛΤΑ οφείλουν να αποζημιώσουν τους καταναλωτές αυτούς και η ΔΕΗ οφείλει αμέσως να ρυθμίσει το υπόλοιπο και να αποδώσει την έκπτωση που συμφωνήθηκε, με βάση τη γνώση
που έχει λάβει σχετικά με την πληρωμή από τα ΕΛΤΑ.
Το όλο θέμα αποτέλεσε και αιτία κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την κατάθεση σχετικής ερώτησης από
τον Βουλευτή κ.Αμυρά Γ.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Α) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση και μη απόδοση χρημάτων της ΔΕΗ από ΕΛΤΑ μέσω πληρωμένων λογαριασμών καταναλωτών ρεύματος»
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) φέρονται να παρακρατούν παρατύπως τα χρήματα χιλιάδων καταναλωτών
ρεύματος που καταβάλουν στα υποκαταστήματά τους με αποδέκτη τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).
Αποτέλεσμα είναι ότι ενώ οι καταναλωτές πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους, χάνουν το δικαίωμα της
έκπτωσης του 15% που δίνει η ΔΕΗ κι επιβαρύνονται με τόκους καθυστερήσεων ενώ πολλές φορές απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
Αυτή η παρακράτηση των ΕΛΤΑ ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και ως δικαιολογία προβάλλεται η μη καταβολή αποζημίωσής τους για την παροχή καθολικής υπηρεσίας από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, απέστειλε επιστολή στις δύο επιχειρήσεις
με την οποία ζητά να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ επιφυλάσσεται να προβεί σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προτίθεται να ασκήσει συλλογική αγωγή υπέρ των καταναλωτών
ρεύματος από τη ΔΕΗ που χωρίς δική τους υπαιτιότητα βρέθηκαν να επωμίζονται τις δυσμενείς συνέπειες
ενός προβλήματος που αφορά στις σχέσεις της ΔΕΗ με έναν από τους επίσημους συνεργάτες της, τα ΕΛΤΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Ο συγκεκριμένος τρόπος παρακράτησης χρημάτων και η μη απόδοσή τους στη ΔΕΗ από τα ΕΛΤΑ επισύρει ή όχι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις;
2. Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες θα προβείτε για τη απρόσκοπτη χορήγηση των εκπτώσεων συνέπειας επί εμπρόθεσμης εξόφλησης (15%), εφόσον οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των δύο φορέων στη συνείδηση των καταναλωτών και να αποφευχθούν αντίστοιχα παραδείγματα στο μέλλον;
Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

Κατώτερη των
περιστάσεων η
Διοίκηση της ΔΕΗ
Σε κάθε ευκαιρία, η Διοίκηση της ΔΕΗ επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της και η διαχείρισή της είναι
κατώτερες των περιστάσεων, των προκλήσεων και
των μεταβολών του περιβάλλοντος.
Επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία, ότι αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των καταναλωτών, των
εργαζομένων και γενικότερα της Ελληνικής κοινωνίας.
Τελευταίο κρούσμα, η αδυναμία της να εισπράξει τα χρηματικά ποσά που έχουν πληρωθεί στα ΕΛΤΑ
για εξόφληση λογαριασμών ρεύματος από καταναλωτές.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ μετά από ένα περίπου
έτος!!! και μετά της αντίστοιχης επιστολής του Συνηγόρου του Καταναλωτή, εξέδωσε ένα Δελτίο Τύπου, με το οποίο αναγνωρίζει το πρόβλημα, την ταλαιπωρία των πελατών και αφού εκλιπαρεί για την
παρέμβαση των αρμοδίων πλευρών στην επίλυση του
προβλήματος, προτρέπει τους πελάτες να εξοφλούν
μέσω της εφαρμογής e-pos και να προσέρχονται στα
καταστήματα με βεβαιότητα ότι το πρόβλημά τους
θα τακτοποιηθεί…
Το πρόβλημα μεταξύ ΔΕΗ και ΕΛΤΑ γίνεται
πρόβλημα των πελατών;;;
Σε ποια καταστήματα να προσέλθουν οι πελάτες;
Σ΄ αυτά που φρόντισε η Διοίκηση, να έχουν ένα
έως τρεις εργαζόμενους, όπως στην Αλεξανδρούπολη , τα Γιαννιτσά, την Πτολεμαΐδα, τα Μουδανιά, την
Έδεσσα, την Αμαλιάδα, την Πάρο, την Κω, το Άργος,
το Γύθειο κ.α.;
Ή σ’ αυτά στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα κ.α. που πρέπει οι πελάτες να
προσέλθουν από τα χαράματα για να τύχουν πιθανότητας εξυπηρέτησης έως αργά το μεσημέρι;
Στα καταστήματα, που εκτός από την τραγική έλλειψη προσωπικού, η υπερενταντικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη τυποποίησης διαδικασιών και η μη
βέλτιστη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, έχει επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες στην
υγεία των συναδέλφων με πρόσφατο κρούσμα στη
Ζάκυνθο;
Ωστόσο παρά την πολλάκις επισήμανση των παραπάνω, η Διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει παρουσιάσει
και τη μέγιστη μέριμνα για την αντιμετώπιση των παραπάνω. Αντιθέτως, από την μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων ευνοούνται οι εναλλακτικοί προμηθευτές.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά
με τα Καταστήματα Πωλήσεων δεν μπορεί να συνεχισθεί. Μια κατάσταση, που οδηγεί τους συναδέλφους στην απελπισία και την απογοήτευση και
τους πελάτες σε βαθιά δυσαρέσκεια και ίσως σε αναζήτηση εναλλακτικού προμηθευτή.
Ο ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε
νόμιμο μέσο για την αντιμετώπιση των παραπάνω καθώς και για την τυχούσα απόδοση ευθυνών.
Κύριοι της Διοίκησης, μην υποτιμάτε τη δύναμη των συναδέλφων που «κρατάνε» ακόμα τα
Καταστήματα!
Γραφείο Τύπου
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Με καθυστέρηση μηνών, υπογράφηκε τελικά
η ΕΣΣΕ 2018-2021 στη ΔΕΗ
Η παρελκυστική πολιτική της Διοίκησης είχε ως συνέπεια να μείνουν οι εργαζόμενοι για σχεδόν τρεις μήνες χωρίς συλλογική σύμβαση.
Η νέα συλλογική σύμβαση λοιπόν, υπογράφηκε υπό τους κινδύνους που επιφυλάσσει η "αποεπένδυση" και η μετενέργεια.
Με δεδομένους τους παραπάνω κινδύνους το βασικό πλαίσιο
της ΕΣΣΕ:
− Αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της προηγούμενης.
− Προβλέπει την Ασφάλιση του προσωπικού σε ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας.
− Προβλέπει την επέκταση του καταληκτικού Μισθολογικού
Κλιμακίου για σχεδόν όλες τις κατηγορίες, με τη δημιουργία ενός
νέου μισθολογικού κλιμακίου (Β2) ανάμεσα στο Β1 και Β.
Αναλυτικότερα, ο μηνιαίος μισθός κάθε μισθολογικού κλιμακίου
διαμορφώνεται ως εξής:
M.K.

Συντελεστές

ΕΣΣΕ 2018

Τ

428,34

1.551,19

Α

395,08

1.430,74

Β

364,40

1.319,64

Β2

336,10

1.217,15

Β1

310,00

1.122,63

1β

286,03

1.035,83

1α

263,82

955,40

1

243,33

881,20

2

224,43

812,75

3

207,00

749,63

4

190,93

691,43

5

176,10

637,73

6

162,42

588,19

7

149,81

542,52

8

138,18

500,41

9

127,44

461,51

10

117,55

425,70

11

108,42

392,63

12

100,00

362,14

− Προβλέπει από 1.7.2018 τη χορήγηση ημερησίου επιδόματος
έως πέντε (5) ευρώ για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησης
στους εργαζόμενους με την κατά πρόσωπο εμπορική εξυπηρέτηση. Η ρύθμιση αποτελεί υλοποίηση αντίστοιχής της προηγούμενης.
− Καταργεί κάθε διάταξη του ΚΚΠ/ΔΕΗ με την οποία προβλέπεται συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού
με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούται από τον ασφαλιστικό φορέα και έτσι θα καταβάλλεται στο προσωπικό η νόμιμη αποζημίωση.
− Επιλύει μερικώς το πρόβλημα της ετεροαπασχόλησης και
− Επιλύει το πρόβλημα με τις επαγγελματικές άδειες.
Παρά το ασφυκτικό περιβάλλον η υπογραφή μιας ΕΣΣΕ διατηρεί ζωντανό το θεσμό και απομακρύνει από τη λειτουργία της μετενέργειας.
Η συγκεκριμένη ΕΣΣΕ επιπρόσθετα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απαξίωση του ασφαλιστικού μας συστήματος με το ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, την αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση με την προσθήκη ενός καταληκτικού κλιμακίου και
αναγνωρίζει την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν οι συνάδελφοι
που υπηρετούν στην εξυπηρέτηση των πελατών, με τη χορήγηση
σχετικού ημερήσιου επιδόματος.
Επίσης, διατηρεί το θεσμό των διατακτικών σίτισης, επιλύει μερικώς αδικίες του παρελθόντος καθώς και προσαρμόζεται στις μεταβολές του νομικού περιβάλλοντος (Επαγγελματικές άδειες,
αποζημίωση).
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι ΕΣΣΕ ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ.
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Παρασκευή
8 Ιουνίου 2018, αποφάσισε:
1. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου
κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη (Εκτελεστικό Μέλος) και τη συγκρότησή του σε Σώμα.
2. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα
με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.
H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:
•Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. Θητεία του έως και τις 6.6.2021
• Ανδριώτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.
• Αλεξάκης Παναγιώτης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία του έως τις 17.12.2018.
• Βασιλάκης Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος –
Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.
• Βατάλης Άρης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.
• Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.
• Παπαγεωργίου Χρήστος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός. Θητεία του έως τις 10.7.2019.
• Σταθάκης Λάζαρος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός. Θητεία του έως
τις 10.7.2019.
• Τοπαλής Φραγκίσκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος –
Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία του έως τις 10.7.2019.
• Φούντη Μαρία, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία της έως τις 10.7.2019.
• Φωτόπουλος Νικόλαος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία του έως τις 5.6.2019.

Εκλογή νέων μελών
Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή
οκτώ νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από
την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου (ΔΕΗ
Α.Ε.), το Δ.Σ, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου (μη Εκτελεστικό Μέλος),
2. Μισδανίτης Αθανάσιος, Οικονομολόγος,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και αναπληρών τον ελλείποντα Διευθύνοντα Σύμβουλο
(Εκτελεστικό Μέλος),
3. Κωστάκης Γρηγόριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Οικονομολόγος,
Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
5. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των
Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
7. Σπανού Λαμπρινή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
8. Τσέκερης Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και
9. Τσουράκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος). Η θητεία των εκλεγέντων οκτώ νέων μελών του Δ.Σ.
είναι τριετής και λήγει στις 2 Ιουλίου 2021. Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων λήγει στις 23 Ιουνίου 2019.

Σύσταση της εταιρείας «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
Την 14η/6/2018 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε με την οποία εγκρίθηκε η
απόσχιση του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ Α.Ε και η εισφορά του εν
λόγω κλάδου για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.».
Αυθημερόν εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση
και υπογράφηκε από τους μετόχους-ιδρυτές το καταστατικό σύστασης της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ
Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 ευρώ και
συμμετέχουν σε αυτό με τα ακόλουθα ποσοστά τα
παρακάτω νομικά πρόσωπα:
1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» με
ποσοστό 22%.
2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με ποσοστό 20%.
3) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό 7%.
4) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «ΧΑ Α.Ε.» με ποσοστό 31%.
5) Ο διεθνής οργανισμός με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «EBRD» με
ποσοστό 20%.
Σημειώνεται ότι το «Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» έχει συμφωνηθεί να συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΧΕ ΑΕ αμέσως μετά την
απαιτούμενη έγκριση από το Κυπριακό Κοινοβούλιο με ποσοστό 10%, το οποίο θα του μεταβιβασθεί από την εταιρεία ΧΑ Α.Ε..
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΕ
Α.Ε. με τριετή θητεία που άρχεται από τη σύσταση της, απαρτίζεται από τους κατωτέρω και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
• Σαββάκης Αθανάσιος του Ιωάννη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, Πρόεδρος.
• Φιλίππου Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος.
• Τασούλης Αριστείδης του Αναστασίου,
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος.
• Καμπούρης Ιωάννης του Θεοχάρη, Μέλος

Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Μέλος.
• Αυλωνίτης Γεράσιμος του Παύλου, Ειδικός επί ρυθμιστικών θεμάτων στο ΔΕΣΦΑ, Μέλος.
• Καραϊσκάκης Δημήτριος του Θωμά, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών της ΧΑ Α.Ε.,
Μέλος.
• Takacs (Τακακς) Hannes (Χανες) του Johann (Γιόχαν), “Associate Director, LC2,
Head of ECM & CMI Development Unit” της
EBRD, Μέλος.
• Χριστοδουλίδης Μαρίνος του Ηροδότου, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, Μέλος.
• Παπαντώνης Δημήτριος του Ευαγγέλου,
καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μέλος.
Την 18η/6/2018 με την καταχώρηση στο
Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών πράξεων, ολοκληρώθηκε η
απόσχιση κλάδου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η σύσταση
της εταιρείας ΕΧΕ Α.Ε., οπότε η τελευταία αναλαμβάνει και είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη
λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).
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Ο ΑΔΜΗΕ ένα χρόνο μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό:
Απολογισμός και μελλοντικές προκλήσεις
Αρθρο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μάνου Μανουσάκη στην έκδοση «GREEK ENERGY 2018»
Η δημοσίευση του φετινού “Greek Energy” συμπίπτει με τα πρώτα γενέθλια
του ΑΔΜΗΕ υπό το νέο του καθεστώς, δηλαδή ως ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, με την State Grid
Corporation of China ως στρατηγικό επενδυτή και εισηγμένου στο Χρηματιστήριο
μέσω της Συγγενούς Εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Αποτελεί συνεπώς ευκαιρία αφενός για έναν σύντομο απολογισμό των πεπραγμένων του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου ΑΔΜΗΕ, αφετέρου για την παρουσίαση των προκλήσεων του μέλλοντος.
Με το που ανέλαβε καθήκοντα στο τέλος Ιουνίου του 2017, η νέα Διοίκηση έθεσε ως προτεραιότητες:
Πρώτον, την επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων που δεσπόζουν στο
επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα έτη και οι οποίες θα οδηγήσουν σε μεγάλη μείωση των ΥΚΩ για τους καταναλωτές όλης της χώρας, φθηνότερη και πιο αξιόπιστη ηλεκτροδότηση για τα νησιά καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτουν.
Δεύτερον, την αναδιάρθρωση της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα ώστε να αποτελέσει πρότυπο για το πώς μια εταιρεία υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργεί αποδοτικά.
Στρατηγική επιδίωξη της εταιρίας είναι να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο
στη Μεταφορά Ενέργειας στο νέο ενεργειακό τοπίο που έχει ως βασικά στοιχεία την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, την «απανθρακοποίηση» της ηλεκτροπαραγωγής και την μετάβαση στο νέο μοντέλο χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας
(target model) που συνδέεται άμεσα με την επικείμενη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Στο σκέλος της επιτάχυνσης των μεγάλων διασυνδέσεων (ιδίως των
νησιωτικών) στις οποίες θα στηριχθεί ο σχεδιαζόμενος διπλασιασμός της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης του Διαχειριστή εντός της επόμενης δεκαετίας,
ο ΑΔΜΗΕ έδωσε απτό δείγμα γραφής με την ταχύτατη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που αποτελεί το μεγαλύτερη επίτευγμα του
δωδεκαμήνου. Παραλάβαμε τον περασμένο Ιούνιο ένα έργο που είχε βαλτώσει.
Μέσα σε επτά μήνες ξεκίνησε η δοκιμαστική ηλέκτριση και τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε η πλήρης λειτουργία της διασύνδεσης που συνέδεσε στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τη Σύρο, την Πάρο, την Αντίπαρο, το Κουφονήσι, την Ηρακλειά, την Ιο, τη Σίκινο και τη Φολέγανδρο. Στις αρχές Μαϊου στο «κλαμπ» των διασυνδεδεμένων νησιών προστέθηκε και η Μύκονος.
Στο σκέλος της αποδοτικότερης λειτουργίας της εταιρείας, ανελήφθησαν
σημαντικές δράσεις σε δυο άξονες: Όσον αφορά στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού προφίλ, η διοίκηση δρομολόγησε πρωτοβουλίες για καλύτερη αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων του ΑΔΜΗΕ (που αναμένεται να οδηγήσουν
σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων κατά 7 εκατ. ευρώ στη φετινή χρήση), αλλά και για βελτίωση της διάρθρωσης του δανειακού της χαρτοφυλακίου: Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 199 εκατ.
ευρώ με τις κινεζικές τράπεζες Bank of China και ICBC με εξαιρετικά ανταγωνιστικό επιτόκιο (που δίνει ξεκάθαρο σήμα για τους όρους του μελλοντικού δανεισμού της εταιρείας) αλλά και η επαναδιαπραγμάτευση των όρων υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου με ελληνικές τράπεζες ώστε να επιμηκυνθούν οι διάρκειες αποπληρωμής και να μειωθούν τα επιτόκια.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχώρησε σε οργανωτική αναδιάρθρωση και σε
πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της: Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο οποίο συμμετείχαν
136 άτομα με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, θα οδηγήσει σε μείωση του
ετήσιου μισθολογικού κόστους κατά 8,5 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως από το 2019
κι εφεξής. Επιπροσθέτως, ανοίγει την πόρτα για ανανέωση του ανθρωπίνου δυναμικού, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη.
Με τις κινήσεις αυτές, μπαίνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου
και ανταγωνιστικού Διαχειριστή Μεταφοράς, ικανού να διαχειριστεί τις προκλήσεις της τρέχουσας ρυθμιστικής περιόδου 2018-2021, αρχής γενομένης από
την μείωση του λεγόμενου WACC, δηλαδή του ρυθμιζόμενου ποσοστού κέρδους
της εταιρείας, σε σχέση με την προηγούμενη ρυθμιστική περίοδο. Βασικό «αντίδοτο» για τη μείωση του WACC είναι η ταχεία υλοποίηση των επενδύσεων που

οδηγούν στην αύξηση της Περιουσιακής Βάσης επί της οποίας υπολογίζεται το έσοδο, αλλά
και η βέλτιστη αξιοποίηση των παγίων του Διαχειριστή (που τέθηκε στο επίκεντρο του νέου
οργανωτικού μοντέλου με τη δημιουργία Διεύθυνσης Διαχείρισης Παγίων) μέσω και της
εφαρμογής μακρόπνοου προγράμματος εκσυγχρονισμού παγίων. Πρόκειται μάλιστα για
ένα από τα πεδία –σε συνδυασμό με ένα ευρύ
πλέγμα πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση
του Διαχειριστή- όπου γίνονται ήδη ορατές οι
συνέργειες από την στρατηγική συνεργασία με
την SGCC, η οποία μεταλαμπαδεύει την υψηλή της τεχνογνωσία.
Προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ, όπως προαναφέρθηκε, είναι η υλοποίηση των
νησιωτικών διασυνδέσεων. Η διασύνδεση των Κυκλάδων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Β’ Φάση (που θα κλείσει τον βρόχο μεταξύ Πάρου, Νάξου
και Μυκόνου) βρίσκεται εντός τροχιάς για να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019,
ενώ η Γ’ Φάση (με την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου) επισπεύσθηκε κατά δυο χρόνια, δηλαδή για το 2020 (από 2022
που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα). Στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2018-2027 εντάχθηκε και η Δ’ Φάση της Διασύνδεσης
των Κυκλάδων (που περιλαμβάνει τη Σέριφο, την Μήλο και τη Σαντορίνη), με ορίζοντα ολοκλήρωσης τη διετία 2023-2024.
Στη γραμμή αφετηρίας έχει εισέλθει η «μικρή» διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές
εργασίες για τη «μεγάλη» διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Ο ΑΔΜΗΕ, τέλος,
άνοιξε πρόσφατα τον κύκλο μιας ακόμα εμβληματικής διασύνδεσης, αυτής των
Δωδεκανήσων, καταθέτοντας στο Ρυθμιστή την εισήγησή του για το προτεινόμενο σχήμα.
Η αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Διαχειριστής για
τα επόμενα χρόνια δεν θα ήταν πλήρης εάν δεν περιλάμβανε τις διασυνοριακές διασυνδέσεις που επιτρέπουν αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ και αμβλύνουν τις
διαφορές και τη μεταβλητότητα των τιμών στις χώρες της ΕΕ μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού λόγω της ενίσχυσης του διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας.
Τόσο οι διασυνοριακές διασυνδέσεις όσο και το μοντέλο στόχος (target
model) αποτελούν βασικά εργαλεία για την ενοποίηση των αγορών ενέργειας των χωρών της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του μοντέλου στόχου, ο ΑΔΜΗΕ
θα διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύζευξης των αγορών (market coupling) και
διασφαλίζει ότι η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με τη ζήτηση, κοντά
και εντός πραγματικού χρόνου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού με το ελάχιστο κόστος.
Η συνεισφορά όμως του ΑΔΜΗΕ στην υλοποίηση του μοντέλου στόχου δεν
περιορίζεται στην αγορά εξισορρόπησης, καθώς ο Διαχειριστής εμπλέκεται ενεργά στους υπολογισμούς δυναμικότητας και στην κατανομή των μακροχρόνιων
δικαιωμάτων δυναμικότητας. Επίσης επεκτείνεται μέσω της συμμετοχής του Διαχειριστή με ποσοστό 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο
θα διαχειρίζεται την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, αλλά
και την Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΑΔΜΗΕ
αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα στην προσπάθεια δημιουργίας μίας κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς, με αυξημένα οφέλη τα οποία καρπώνονται όχι μόνο οι συμμετέχοντες της αγοράς, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Ενα χρόνο μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό, οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία του ΑΔΜΗΕ είναι ήδη εμφανείς. Τα αποτελέσματα
του μετασχηματισμού θα γίνουν ακόμα πιο αισθητά τα επόμενα χρόνια, καθώς
η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει ένα αντιπαράδειγμα για έναν ισχυρό, ευέλικτο και σύγχρονο ρόλο των δημόσιων επιχειρήσεων και να αναδειχθεί σε εργαλείο ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τον γεωστρατηγικό της ρόλο.
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Ν. Καρακατσάνη: Τι πρέπει να γνωρίζει ο
καταναλωτής για τους λογαριασμούς ρεύματος
α μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι
ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος αντανακλά κατεξοχήν το κόστος της
ενέργειας, την όποια αγοράζουν οι πάροχοι ρεύματος από τη χονδρεμπορική αγορά για τους
καταναλωτές τους. Ωστόσο, η συνιστώσα
αυτή αποτελεί μόλις το 35% του λογαριασμού
ενός οικιακού καταναλωτή, κατά μέσο όρο, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακολουθούν οι χρεώσεις
δικτύων, για τη μεταφορά και διανομή της ενέργειας, οι οποίες συνιστούν το 27% στο σύνολο του λογαριασμού, ενώ το 13% αφορά χρεώσεις για τη στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας. Τέλος, το 15% του λογαριασμού ενός μέσου Ευρωπαίου πολίτη αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α και το υπόλοιπο 10% σε άλλους φόρους ή τέλη, όπως στην περίπτωση
της χώρας μας, τα δημοτικά τέλη και η ΕΡΤ.
Τι σημαίνει αυτή η δομή πρακτικά για τους Ευρωπαίους καταναλωτές; Αυτό που
προκαλεί καταρχάς προβληματισμό είναι ότι το 65% των λογαριασμών ρεύματος δεν
υπόκειται στον ανταγωνισμό. Αντιθέτως, είναι ανελαστικό και ενιαίο για όλους τους προμηθευτές ενέργειας. Το σκέλος αυτό επηρεάζεται καταλυτικά από τις εθνικές πολιτικές
στήριξης των ΑΠΕ, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές. Ειδικότερα, ένα
τμήμα του ανελαστικού τμήματος των λογαριασμών, οι λεγόμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις προσδιορίζεται από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, οι οποίες ελέγχουν διεξοδικά τα κόστη που μετακυλίονται στους καταναλωτές, εφαρμόζοντας ένα φάσμα αρχών, κανόνων καθώς και κινήτρων απόδοσης.
Το γεγονός ότι οι πάροχοι ρεύματος στην Ευρώπη παρέχουν ανταγωνιστικά προϊόντα που επηρεάζουν μόλις το 35% των λογαριασμών μας είναι μια σοβαρή στρέβλωση,
που περιορίζει τον υγιή ρόλο του ανταγωνισμού, όπως έχουν υπογραμμίσει οι ρυθμιστές ενέργειας στις ετήσιες εκθέσεις τους. Στη χώρα μας στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις
περιλαμβάνονται οι χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων που διαχειρίζονται οι ΑΔΜΗΕ
και ΔΕΔΔΗΕ, οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) καθώς και το ΕΤΜΕΑΡ, το ειδικό τέλος για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Θ

Ένα παράδειγμα λογαριασμού
Ας θεωρήσουμε έναν οικιακό καταναλωτή με κατανάλωση 1800 ΚWh / τετράμηνο. Ο λογαριασμός του με βάση το τιμολόγιο του κυρίαρχου προμηθευτή, χωρίς φόρους και λοιπά τέλη, ανέρχεται στα 282 € το τετράμηνο. Οι επιμέρους συνιστώσες διαμορφώνονται ως εξής: 170 € είναι το ανταγωνιστικό σκέλος και 112 € το ρυθμιζόμενο. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός καταβληθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται, ήδη από
τον Ιούλιο του 2016, έκπτωση 15% στο ανταγωνιστικό σκέλος και έτσι, το κόστος περιορίζεται στα 256 €. Συγκρίνοντας προϊόντα εναλλακτικών παρόχων, οι καταναλωτές
μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να μειώσουν περαιτέρω το ανταγωνιστικό σκέλος του
λογαριασμού τους, συχνά κατά 10-15 € το τετράμηνο. Αναλύοντας το ρυθμιζόμενο σκέλος του τιμολογίου, οι χρεώσεις δικτύων ανέρχονται στα 48 €, για τις ΑΠΕ (ετμεαρ) σε
41 € και για τις ΥΚΩ στα 21 €. Από 1.1.2018, ο λογαριασμός αυτός εμφανίζει ήδη μείωση 10 €, λόγω της μείωσης του Ετμεαρ από τη ΡΑΕ και την αναδιάρθρωση των χρεώσεων ΥΚΩ, με υπουργική απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης της ΡΑΕ.

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμολογίων και Χρήσιμα Σημεία
Η ΡΑΕ αναπτύσσει αυτή την περίοδο ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να ελέγχουν με τρόπο αξιόπιστο και αντικειμενικό, την πληρότητα των τιμολογίων ενέργειας που παρέχονται, για τα δικά τους χαρακτηριστικά (μονοφασική ή τριφασική παροχή, νυχτερινό τιμολόγιο ή ενιαίο) και το δικό τους επίπεδο
κατανάλωσης. Διαπιστώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις, είναι επίφοβο οι καταναλωτές
να αποπροσανατολιστούν, λόγω της έμφασης που δίνεται στις διαφημίσεις σε συγκε-

κριμένα ποσοστά. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, αν και συχνά αναφέρεται ρητά, ότι τα
ποσοστά αυτά αφορούν το ανταγωνιστικό σκέλος και όχι το σύνολο του λογαριασμού.
Μια κρίσιμη παράμετρος επίσης είναι αν η πάγια χρέωση που αναφέρεται σε ένα προϊόν, εφαρμόζεται ανά τετράμηνο, όπως στον κυρίαρχο πάροχο, ή ανά μήνα, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν έμμεσες χρεώσεις κατά την αλλαγή προμηθευτή, όπως η καταβολή ενός εφάπαξ ποσού. Οι λεπτομέρειες αυτές είναι κρίσιμες
καθώς μπορεί να εξανεμίζουν το όφελος που προκύπτει, ανάλογα με τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ενός καταναλωτή.

Πώς επηρεάζονται οι λογαριασμοί μας από τη μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια;
Καθώς ο ρόλος των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα ενισχύεται με ισχυρή δυναμική, διαπιστώνεται πανευρωπαϊκά ότι οι αντίστοιχες χρεώσεις εκτινάσσονται. Είναι ενδεικτικό
ότι το 2012 αποτελούσαν το 6% ενός λογαριασμού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον αγγίζουν το 13% κατά μέσο όρο. Αντίστοιχα, στο παράδειγμα που προαναφέρθηκε, για έναν καταναλωτή 1800 KWh / τετράμηνο, η επιβάρυνση από τη χρέωση για τις ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 30 € συγκριτικά με το 2012, δηλαδή κατά 90 € το έτος.
Η χώρα μας εμφανίζει ήδη ένα ισορροπημένο ενεργειακό μίγμα, με σημαντικό μερίδιο "πράσινης" ενέργειας, και είναι προσανατολισμένη στην ισχυροποίησή του. Αυτή
τη στιγμή οι ΑΠΕ αποτελούν ετησίως το 20% του ενεργειακού ισοζυγίου μας, τόσο
στο διασυνδεδεμένο σύστημα όσο και στα νησιά. Προσηλωμένη στην ενεργειακή μετάβαση με ένα τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά ισορροπημένο, η ΡΑΕ θα διεξάγει
δημοπρασίες (μειοδοτικούς διαγωνισμούς) για 2600 MW νέων έργων ΑΠΕ έως το τέλος του 2020. Σε πρακτικούς όρους, τα έργα αυτά αφορούν επενδύσεις άνω των 2
δις €.

Πώς όμως συγκρατείται το κόστος της ενεργειακής μετάβασης;
Προκειμένου να συγκρατηθεί το κόστος αυτό, εφαρμόζεται και στη χώρα μας ένα
πλέγμα ολοκληρωμένων μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Από 1.1.2016, έχει ήδη υιοθετηθεί για τα νέα έργα ΑΠΕ, ένα εξορθολογισμένο σχήμα αποζημίωσης, που αντικαθιστά τις εγγυημένες τιμές με εγγυημένες προσαυξήσεις επί των τιμών στην αγορά. Επιπλέον, διενεργούνται δημοπρασίες για νέα έργα, ώστε να αναδειχθούν οι οικονομικότερες επιλογές. Η χρυσή τομή είναι να προκύπτουν μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες, επίπεδα αποζημιώσεων που καθιστούν βιώσιμες τις επενδύσεις και παράλληλα,
μειώνουν την επιβάρυνση των καταναλωτών. Τρεις παράγοντες συνάδουν θετικά προς
την κατεύθυνση αυτή. Η αισθητή μείωση του κόστους των σταθμών ΑΠΕ, λόγω ωρίμανσης της τεχνολογίας τους, η συμμετοχή τους στις αγορές, ως κύρια πηγή της αποζημίωσης τους στο μέλλον, και η αναπροσαρμογή των αγορών ενέργειας, ώστε να επιτρέπουν, μέσα από τα εργαλεία και τη ρευστότητα που θα εμφανίζουν κοντά στον πραγματικό χρόνο, να αντανακλάται η αξία τους και οι υπηρεσίες που παρέχουν.
Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις των παραγωγών ΑΠΕ το 2017 ανήλθαν στα 1,8
δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 890 εκατ. αντλήθηκαν απευθείας από τους καταναλωτές
ρεύματος μέσω της αντίστοιχης ρυθμιζόμενης χρέωσης, του ΕΤΜΕΑΡ. Μια πρακτική προσέγγιση, την οποία προκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι ενεργειακές πολιτικές που αφορούν τη στήριξη των ΑΠΕ καθώς και τους ευάλωτους καταναλωτές, να συνεχίσουν μεν να υφίστανται, αλλά να απεμπλακεί η είσπραξη των ποσών αυτών από
τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ενεργειακές κοινότητες
Κομβικής σημασίας είναι ο μετασχηματισμός του ρόλου των καταναλωτών σε πιο
ενεργούς συμμετέχοντες, που θα δημιουργούν και θα αντλούν πρόσθετη αξία μέσα από
τον τομέα της ενέργειας. Το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι καταναλωτές
να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα φάσμα νέων υπηρεσιών, με απλοποιημένες διαδικασίες και κίνητρα, μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες. Σταδιακά, οι καταναλωτές θα
μπορούν να συμμετέχουν εντονότερα, όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας, την αυτο-
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κατανάλωση και πώλησή της, αλλά και στην αποθήκευσή της και στην παροχή υπηρεσιών ευελιξίας στα δίκτυα.
Οι αλλαγές αυτές ήδη συντελούνται αλλού, κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, ενώ
στη χώρα μας έχει θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο με ισχυρά κίνητρα και διευκολύνσεις,
που θεωρείται πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νέα αυτή κατεύθυνση αυτή απαιτεί επαναπροσδιορισμού του σκεπτικού των χρεώσεων δικτύων, ώστε να αντανακλάται η αξία που δημιουργούν οι καταναλωτές. Καταλυτικής σημασίας είναι η εγκατάσταση
των έξυπνων μετρητών, που έχει ήδη επιτευχθεί σε μεγάλη κλίμακα σε χώρες όπως η
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Στη χώρα μας, η εγκατάσταση τους εκτιμάται σε ένα ποσό
της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Ποια ήταν τα κόστη για τις επιμέρους πτυχές της ενέργειας το
2017;
Στη χώρα μας, για το έτος 2017, το κόστος για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας από την αγορά κυμάνθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ. Περαιτέρω προσαυξήσεις, όπως αμοιβές παραγωγών για επικουρικές υπηρεσίες, αποσυγχρονισμό των μονάδων τους και αποζημίωση της ευελιξίας τους άγγιξαν περίπου τα 200 εκατ. €. Επιπλέον, οι προμηθευτές κατέβαλαν 410 εκατ. €, ως μια προσέγγιση του οφέλους που αποκόμισαν από τα
μειωμένα επίπεδα των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, λόγω της συμμετοχής των ΑΠΕ.
Πρόκειται για τη χρέωση Πχεφελ, που αποτελεί τμήμα του ανταγωνιστικού σκέλους των
λογαριασμών μας, και επαφίεται στους προμηθευτές ο βαθμός μετακύλισής της στους
καταναλωτές.
Στο σημείο αυτό επισημαίνονται συμπληρωματικά, δύο σημαντικές παράμετρο. Το
ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, που προκύπτει όπως περιγράφηκε παραπάνω,
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή απωλειών, τεχνικών ή μη (δηλαδή ρευματοκλοπών). Ο συντελεστής αυτός ανήλθε στο 9.7%, λόγω εκτίναξης των ρευματοκλοπών την
τελευταία πενταετία, με το κόστος τους να εκτιμάται στα 135 εκατ. €. Η ΡΑΕ θέσπισε
ήδη ένα πλέγμα κυρώσεων και αντικινήτρων για όσους προβαίνουν σε τέτοιες πρακτικές,
ενώ αυτή την περίοδο επεξεργάζεται και το μηχανισμό κινήτρου προς τον Διαχειριστή
για την αποτελεσματικότερο περιορισμό των ρευματοκλοπών. Στο ανταγωνιστικό σκέλος που προκύπτει, οι προμηθευτές, προκειμένου να είναι βιώσιμοι, προσθέτουν τα λειτουργικά τους κόστη (κόστη δικτύου, επισφαλειών, εξυπηρέτησης πελατών) και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής. Οι χρεώσεις χρήσης του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής (διαχειριστές των οποίων είναι οι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα) ανήλθαν συνολικά στο 1 δισ. ευρώ., αντανακλώνοντας
κόστη για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξή τους. Η ρυθμιζόμενη χρέωση για τις
ΑΠΕ, το ΕΤΜΕΑΡ, ανήλθε στα 890 εκατ. Οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ, που αντανακλούν το
κόστος των πετρελαϊκών μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και το κοινωνικό τιμολόγιο, μένουν να προσδιοριστούν βάσει αναλυτικών στοιχείων που υποβάλλονται στη
ΡΑΕ, έχοντας κυμανθεί τα τελευταία έτη στα 500-600 εκατ. €. Προκύπτει έτσι ένα συνολικό ποσό της τάξης των 5.5 δις €, που αφορά όλες τις παραμέτρους και δραστηριότητες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια της ενέργειας.

Η δέσμευση της ΡΑΕ στους καταναλωτές - Παραδείγματα
Η δέσμευση της ΡΑΕ στους καταναλωτές είναι να ενισχύει τις ανταγωνιστικές συνθήκες και να ελέγχει ενδελεχώς τα κόστη που επαφίενται στην αρμοδιότητά, εντοπίζοντας και αποτρέποντας στρεβλώσεις. Είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2017,
η ΡΑΕ εισηγήθηκε έναν εξορθολογισμό των χρεώσεων για τις ΥΚΩ, που επιφέρει μειώσεις και αποτρέπει απότομες μεταβολές για την ισχυρή πλειοψηφία των καταναλώσεων. Έτσι, διατηρείται μεν κλιμακούμενη χρέωση καθώς η κατανάλωση αυξάνεται, αλλά
η ακριβότερη χρέωση εφαρμόζεται ομαλότερα και μόνο για την ζήτηση που υπερβαίνει το εκάστοτε όριο της προηγούμενης κλίμακας.
Αντίστοιχα, ενώ το 2014, οι αποζημιώσεις των μονάδων παραγωγής για τη διαθεσιμότητά τους ανήλθαν στα 570 εκατ. €, το 2016 περιορίστηκαν στα 110 εκατ. €.
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018, κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Σημαντική ήταν και η θέσπιση
κριτηρίων, κατόπιν εισήγησης της ΡΑΕ, ώστε οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου
να είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, οι εκπτώσεις να είναι ουσιαστικές για τις
ασθενέστερες κατηγορίες, και να αποτρέπεται η κατάχρηση του μέτρου.

Διασυνδέσεις και ΥΚΩ
Η ΡΑΕ συγκρότησε τον Δεκέμβριο του 2015 μια Επιτροπή ειδικών που εξέτασε ενδελεχώς καθένα από τα 32 αυτόνομα συστήματα νησιών, εστιάζοντας στο ερώτημα αν
ενδείκνυται από οικονομοτεχνικής πλευράς η διασύνδεσή του καθώς και με ποιο τρόπο. Όπου οι διασυνδέσεις προκρίνονται ήδη από την οικονομοτεχνική ανάλυση (Κυκλάδες,
Κρήτη, Δωδεκάνησα), ρυθμιστικό ζητούμενο είναι η εξομάλυνση του κόστους αυτού στους
καταναλωτές και κατά το δυνατόν, ο συγχρονισμός με την αντιστάθμιση που θα προκύπτει από τη μείωση των χρεώσεων για τις ΥΚΩ, μέσα από τη σταδιακή κατάργηση
της πετρελαϊκής παραγωγής (πέραν κάποιων μονάδων για εφεδρεία, σε ένα μεταβατικό πιθανώς διάστημα).
Για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, η ρυθμιστική θεώρηση του έργου ως μείζονος σημασίας, συνιστά μια ισορροπημένη λύση καθώς επιτρέπει μεν την εφαρμογή
μιας προσαυξημένης απόδοσης, αλλά, παράλληλα και την επιβάρυνση των καταναλωτών
από το σημείο της ηλέκτρισης του καλωδίου, οπότε και είναι απτά τα οφέλη που προκύπτουν. Οι διασυνδέσεις που αναμένονται να υλοποιηθούν εντός της επόμενης πενταετίας
ενέχουν επενδυτικά κόστη 1.5 δις € και η ΡΑΕ θα κληθεί να επιλύσει, όπως σε κάθε περίπτωση, την κρίσιμη εξίσωση της ισορροπημένης διαχείρισης και μετακύλισής τους.

Συμπεράσματα
Συνολικά, ο ενεργειακός τομέας μετατοπίζεται σταδιακά από μονοπωλιακές δομές
και δομικές ασυμμετρίες, σε μια κατεύθυνση που ενισχύει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Στον τομέα του ηλεκτρισμού, η εφαρμογή δημοπρασιών, των επονομαζόμενων ΝΟΜΕ,
για ετήσια προϊόντα επέτρεψε να διοχετευτεί σε εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ΔΕΗ, ως δεσπόζουσα εταιρεία που κατέχει αποκλειστική πρόσβαση σε λιγνίτη και υδροηλεκτρικά.
Ως απόρροια του σχήματος αυτού, 20 προμηθευτές ρεύματος δραστηριοποιούνται
πλέον στη λιανική αγορά, παρέχοντας ένα φάσμα ελκυστικών τιμολογίων στους καταναλωτές και εκπτώσεις που κυμαίνονται συχνά στο 20-30% του ανταγωνιστικού σκέλους, συγκριτικά με την χρέωση του δεσπόζοντα παρόχου, ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης. Οι υγιείς συνθήκες για τη δραστηριοποίηση στη λιανική αγορά είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Καταλυτικής σημασίας είναι η ύπαρξη ενός σαφούς οδικού χάρτη με
συνεκτικές κατευθύνσεις. Οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα γύρω από την αποεπένδυση της ΔΕΗ, την αναδιαμόρφωση του σχήματος ΝΟΜΕ ως συνάρτηση αυτής και η
μετεξέλιξη της χρέωσης προμηθευτή είναι καθοριστικής σημασίας για το νέο σημείο ισορροπίας στη λιανική αγορά.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα σημαντικό σκέλος των
λογαριασμών μας, αλλά με αισθητά πιο αναπτυξιακή διάσταση. Ειδικότερα, θα αντανακλούν σταδιακά την αξία που προκύπτει από τις διασυνδέσεις και την αναβάθμιση
των δικτύων μας, ώστε να επιτρέψουν την ενισχυμένη και ομαλότερη διείσδυση των
ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, ο μετασχηματισμός του σχήματος στήριξης των ΑΠΕ, που ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή, αναμένεται να εξομαλύνει το κόστος της ενεργειακής μετάβασης
προς καθαρότερες μορφές ενέργειας.
Στον τομέα του φυσικού αερίου, η λιανική αγορά απελευθερώθηκε πλήρως από
1.1.2018, αναδεικνύοντας επιλογές για τους καταναλωτές και περαιτέρω εκπτώσεις,
μέσα από συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στην κρίσιμη μετάβαση προς την απανθρακοποίηση, τα ελληνικά νησιά μπορούν να αποτελέσουν σημείο
αναφοράς, και να μετασχηματιστούν, όπου οι διασυνδέσεις δεν προκρίνονται, σε πρότυπα ενεργειακής αυτονομίας, με τη συναίνεση των τοπικών κοινοτήτων. Το παράδειγμα
της Τήλου, που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί πηγή αισιοδοξίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η άρση στρεβλώσεων στις αγορές και η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με ισορροπημένο τρόπο αποτελούν μια σύνθετη πρόκληση, που η επίλυσή της συνιστά επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή. Ο μετασχηματισμός των καταναλωτών σε ενεργούς συμμετέχοντες, και όχι απλώς την οντότητα προς την οποία παραδοσιακά μετακυλίονται τα κόστη μιας σύνθετης αλυσίδας, είναι μια κατεύθυνση προς
την οποία οφείλουμε να εργαστούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η εποπτεία των αγορών, η ενημέρωση των καταναλωτών και η νέα προσέγγιση που απαιτεί η ενεργειακή
μετάβαση, είναι αναπόσπαστο τμήμα του ρόλου μας, ως Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
* Η κα Νεκταρία Καρακατσάνη είναι μέλος της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Πηγή: www.capital.gr

