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ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ή μη ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
ο κυρίαρχο θέμα στο ενεργειακό
πεδίο είναι πλέον όχι η τύχη της
λιγνιτικής παραγωγής αλλά το
χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η απολιγνιτοποίηση.
Κατ’ αρχάς γιατί επιβάλλεται η απολιγνιτοποίηση, δηλ. η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον;
Επιβάλλεται από σειρά οδηγιών και
κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με την Ενεργειακή Ένωση και τη
Του Γ. ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
προέδρου ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ
Δράση για το κλίμα.
Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
Τα δικαιώματα CO2 ή ρύπων αποτελούν τον μηχανισμό που αναγκάζει τις επιχειρήσεις που έχουν
λιγνιτική παραγωγή να την εγκαταλείψουν και αυτό διότι με τη
λειτουργία του μηχανισμού αυτού αυξάνεται το κόστος παραγωγής. Ενδεικτικά μόνο το 2018 η ΔΕΗ δαπάνησε για δικαιώματα
CO2 περίπου 280 εκατομ. €, την τελευταία πενταετία περισσότερα από 1 δις €.
Στην Ελλάδα λοιπόν του σήμερα, η σχετικά περιορισμένη βάσει
της διαθέσιμης ισχύος ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ικανοποιείται
με τις μονάδες που μπαίνουν κατά προτεραιότητα στο σύστημα (ΣΥΘΗΑ, μικρά Υδροηλεκτρικά, Φωτοβολταϊκά, Αιολικά) και έπειτα με
αυτές που έχουν σχετικά μικρότερο κόστος με αποτέλεσμα
οι λιγνιτικές με το μεγάλο κόστος να αποκλείονται.
Η διατήρηση και
Ιδιοκτήτης
λειτουργία τους δηΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
λαδή, δημιουργεί τεΓιώργος Μπούκουρας
ράστιες ζημιές αφού
Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
υπάρχει κόστος αλλά
Σπύρος Αγαπάκης
όχι έσοδο.
Θα ήταν δυνατό
Αρχισυντάκτες
να
αντιμετωπισθούν
Κώστας Διακουμάκος
οι ζημιές;
Συντακτική Επιτροπή
Η απάντηση είναι
Σπύρος Αγαπάκης
δύσκολη στο πλαίσιο
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
μιας ενιαίας αγοράς
Nίκος Ντίνος
Ηλεκτρικής ΕνέργειΘεμιστοκλής Σιώτας
ας, όπου είναι εφιΚώστας Χρυσίνας
κτές οι εισαγωγές.
Γραφεία
Μια λύση θα απο-
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τελούσε η χορήγηση ΑΔΙ στις λιγνιτικές μονάδες ως αποζημίωση
για τη λειτουργία τους που θα διασφάλιζε την ευστάθεια του συστήματος· κάτι που έχει αποκλειστεί.
Άλλη λύση θα αποτελούσε η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ
σε βαθμό που να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ζημίες. Μια λύση όμως καταστροφική για την Επιχείρηση που λειτουργεί σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, άδικη κοινωνικά και αναπτυξιακά αναποτελεσματική.
Αλλά και οι συνέπειες της απολιγνιτοποίησης είναι τεράστιες.
Πρώτα απ’ όλα, τεράστιο πλήγμα θα υποστούν η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Ο οικονομικός πόρος και οι αμοιβές των εργαζομένων σε ΔΕΗ και εργολάβους, στους ελεύθερους επαγγελματίες διατηρούσαν ακμάζουσες ή σχετικά ακμάζουσες τις τοπικές οικονομίες. Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, απώλεια εισοδήματος για το σύνολο των τοπικών οικονομιών θα είναι οι άμεσες συνέπειες.
Η εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες πηγές (φυσικό αέριο)
θα μεγιστοποιηθεί, κάνοντας την Ελληνική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας ευάλωτη στις προσφερόμενες ποσότητες και τιμές του φυσικού αερίου.
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) εντάσσεται στην κεντρική Ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής με συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους μέχρι το έτος 2030 και στην ανάγκη ανάπτυξης ενός
μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που θα εκτείνεται μέχρι και το έτος 2050, με βάση την απόφαση της ΕΕ για
μείωση αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το έτος 2030 σε
σχέση με το έτος 1990, τις τροποποιημένες σχετικές οδηγίες για τις
ΑΠΕ και την Ενεργειακή Απόδοση, καθώς και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση.
Η προσαρμογή της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα της ΔΕΗ στα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζεται ως επιβεβλημένη.
Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πόσο δίκαια θα γίνει η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, όταν απασχολούνται
χιλιάδες εργαζόμενοι στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν οι τοπικές οικονομίες
έχουν αναπτυχθεί γενικότερα στην παραγωγική βάση της λιγιτοπαραγωγής, όταν η ΔΕΗ έχει επενδύσει τεράστια κεφάλαια σ’ αυτήν; Και βέβαια το "ΔΙΚΑΙΟ" για όλους τους παραπάνω, προκύπτει
από το ότι στήριξαν ουσιαστικά τον εξηλεκτρισμό ολόκληρης της
Ελλάδας, την ανάπτυξή της και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
όλων των κατοίκων κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο.
Και βέβαια αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το αν
μειωθούν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας!!!
Καλή ανάγνωση!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου-μέλους μας
Κιλμπασάνη Βασίλειο. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας Δημάκη
Αχιλλέα για την απώλεια του πατέρα του, Αγιομαμίτη Αρίσταρχο για την απώλεια του πατέρα του, Σταυριανουδάκη Θεοδοσία για την απώλεια του πατέρα της, Μακρή Αμαλία για την απώλεια του πατέρα της, Δέλκου Μαρία για την απώλεια του πατέρα της και Μπούτσικα Πηνελόπη για την απώλεια του πατέρα της.
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ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ:
40 χρόνιαδράσης
Το 2020 αποτελεί το έτος συμπλήρωσης 40 ετών δράσης του Πανελλαδικού Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΕΗ.
Στο διάστημα των 40 αυτών ετών, όπως όλοι οι οργανισμοί είχε τα πάνω και τα κάτω
του. Διαχρονικά όμως έμεινε αταλάντευτα πιστός στην προάσπιση των συμφερόντων των
μελών του μέσα από την υγιή ανάπτυξη της Επιχείρησης.
Απορρίπτοντας το λαϊκισμό και τη δημαγωγία, πορεύθηκε προς τους εργαζόμενους,
αναπτύχθηκε σε Πανελλήνια κλίμακα πλαισιομένος από συναδέλφους όλων των κατηγοριών/ειδικοτήτων και όλων των ιεραρχικών επιπέδων.
Δεκάδες παρεμβάσεις έγγραφες και προφορικές προς όλες τις κατευθύνσεις έχουν
συμβάλλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, στην προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά
και στη θωράκιση της Επιχείρησης. Και ήταν αποτελεσματικές γιατί περιείχαν επιχειρήματα και όχι κορώνες λαϊκισμού.
Με σεβασμό στον εργαζόμενο, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια απορρίψαμε τακτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του κοινωνικού αυτοματισμού εντός και εκτός Επιχείρησης χωρίς να απαξιώνουμε ολόκληρες κατηγορίες/ειδικότητες συναδέλφων.
Ο ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ ακολούθησε έναν δύσκολο δρόμο και για τη διαφορετικότητά του μπορεί να είναι περήφανος.
Με αγωνιστική παρουσία συμμετέχει σε όλες τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις προς όφελος των εργαζομένων.
Για όλα τα παραπάνω δεκάδες συνάδελφοι πλαισίωσαν τα ψηφοδέλτια, στελέχωσαν τα θεσμικά όργανα του Σωματείου, εκπροσώπησαν ως σύνεδροι στην ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και στα εργατικά κέντρα τους συναδέλφους και ακόμα περισσότεροι αγωνίσθηκαν
για να φθάσουν στη θέση που βρισκόμαστε τώρα.
Με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, αλλά και το δυναμισμό των νέων στελεχών μπορούμε να αισιοδοξούμε και να προχωρήσουμε.
Παρά τις μεταβολές στην αγορά Η/Ε και τις συνέπειές τους, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα
και ωριμότητα.
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ.

Πρώτο Τριήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας 2020
Άλλο ένα τριήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε από 14/01 έως και 16/01 του 2020 στα κεντρικά γραφεία του
ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ, καθώς και στα γραφεία της ΔΕΗ επί της οδού Αριστείδου.
Η πραγματικά μαζική συμμετοχή των Εθελοντών Αιμοδοτών αποδεικνύει την κοινωνική υπευθυνότητα των συναδέλφων και ότι
υπάρχουν περιθώρια μεγαλύτερης διάδοσης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Με χρηστή διαχείριση και ανθρωπιά η Τράπεζα Αίματος του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ αναπτύσσεται συνεχώς. Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι την εμπιστεύονται και στο πλαίσιο αυτό θα εντείνει τις προσπάθειες για ανάπτυξή της και σε άλλες μονάδες του Ομίλου.
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Επισκέψεις–
Ενημερώσεις
Μια ακόμα εκδήλωση-ενημέρωση στέφτηκε με επιτυχία στα Κεντρικά
Γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ με θέμα το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ μας. Η ενημέρωση
πραγματοποιήθηκε την 06/11/2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο ενημερώσεων του ΠΑΣΥΠ/ΔΕΗ που διεξάγει σε μονάδες σε διάφορες πόλεις.
Η απλουστευμένη παρουσίαση εμπλουτισμένη με πραγματικά παραδείγματα και έντυπο υλικό καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων κατέδειξαν την εκδήλωση χρήσιμη για τους συναδέλφους.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους συναδέλφους για την παρουσία τους, η οποία
μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε στο δρόμο της σοβαρότητας και
της υπευθυνότητας.
Ευχαριστεί όλα τα υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά στελέχη που τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις αυτές και τις
αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ που μας διέθεσαν την αίθουσα και τον
εξοπλισμό.
Η κωδικοποίηση αυτή δε θα ήταν εφικτή αν
δεν υπήρχαν οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν στους Ασφαλιστικούς φορείς στους
οποίους ο ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ ήταν, είναι και θα
είναι δίπλα τους υπεύθυνα.

Αναδιάρθρωση: εργαλείο προσαρμογής ή απαξίωσης;
Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων έχει θεωρητικά ως
στόχο την προσαρμογή τους σε μεταβολές του περιβάλλοντός
τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν κινδύνους ή να αξιοποιήσουν
ευκαιρίες. Μπορεί επίσης να έχει ως στόχους την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών ή την ανάπτυξή
της.
Ωστόσο, με μεγάλη ευκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
εργαλείο απαξίωσης υφιστάμενων επιχειρησιακών δομών και
εργαζομένων.
Στον Όμιλο ΔΕΗ, η αναδιάρθρωση-αναδιοργάνωση, έχει χρησιμοποιηθεί με πλείστους τρόπους. Έχει χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα ως αντιμετώπιση-κουκούλωμα λανθασμένων επιλογών στρατηγικών επιχειρησιακών ή και προσωπικών. Τα τελευταία χρόνια δε, ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία αναδιοργάνωσης.
Νέα οργανωτικά σχήματα, κατάργηση παλαιών, συρρίκνωση, ενοποίηση άλλων και ξανά απ΄ την αρχή. Στην όλη διαδικασία
κυριαρχούσε η προχειρότητα ή η σκοπιμότητα. Νέες Γεν. Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, τομείς, υποτομείς, ειδικά στελέχη δημιουργήθηκαν και καταργήθηκαν "σε μία νύχτα". Αλληλοσυγκρουόμενες αρμοδιότητες, οργανικά σχήματα χωρίς προσω-

πικό, κατάργηση οργανικών θέσεων και υποβίβαση ή απαξίωση των εργαζομένων που τις στελέχωσαν, δημιουργία καινούργιων, προκηρύξεις άλλες φωτογραφικές και άλλες πρόχειρες
και μια βιομηχανία αναπληρώσεων που βρίσκεται σε έξαρση. Η
αναπλήρωση αποτελεί ένα μέτρο έκτακτο και σίγουρα περιορισμένης διάρκειας που στόχο έχει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Αντ΄ αυτού έχει μετατραπεί σε μέτρο που προάγει την
υποκειμενικότητα και την αδιαφάνεια.
Η αυξημένη ρευστότητα των οργανωτικών σχημάτων, επιφέρει ανασφάλεια σε όλο το προσωπικό, εργαζόμενους και στελέχη, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην παρακίνησή του, δημιουργεί
προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τελικά αντί να οδηγεί στην αναδιοργάνωση οδηγεί στην αποδιοργάνωση.
Η παραπάνω πρακτική που οργίασε επί της Διοίκησης Παναγιωτάκη είναι αναγκαίο να εγκαταλειφτεί αν αποδεχόμαστε
πραγματικά ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.
Διεκδικούμε
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
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Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή του κινήτρου
αποχώρησης – Επιστολή στον Πρόεδρο και ΔΝΣ της ΔΕΗ
Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά
μας για την αδικαιολόγητη από μέρους της Επιχείρησης
κα§(5.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης προς τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας το έτος 2019.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/
28.2.2012 (α΄ σχετικό). Οι συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της Επιχείρησης μετετράπησαν σε αορίστου
χρόνου καταργώντας ταυτόχρονα το άρθρο 34 του
ΚΚΠ/ΔΕΗ (β’ σχετικό) το οποίο προβλέπει ότι: « Η σύμβαση εργασίας με το τακτικό προσωπικό λύεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης μόλις ο μισθωτός συμπληρώσει το όριο ηλικίας σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:
α) το 65ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Τ, Α & Β
β) το 62ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων Β1 έως 7.
γ) το 60ο έτος για το προσωπικό των μισθολογικών κλιμακίων 8 έως 12.
Η μετατροπή των συμβάσεων βάση της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης στόχο είχε την παροχή ευχέρειας κυρίως στις Δημόσιες Επιχειρήσεις να απολύουν τους εργαζομένους χωρίς σπουδαίο λόγο και χωρίς την συμπλήρωση των προαναφερθέντων ορίων ηλικίας.
Ωστόσο οι εργαζόμενοι στην Επιχείρηση αντί να αποχωρούν με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης παρατείναν την παραμονή τους στην υπηρεσία
επειδή οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν πολύ μεγαλύτερες
των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών τους, λόγω των τεράστιων μειώσεων που υπέστησαν οι τελευταίες από την
εφαρμογή των μνημονιακών νόμων και πολιτικών.
Με τη με αριθ. 19/24.1.2017 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. (γ’ σχετικό) αποφασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου
χρόνου, το οποίο μέχρι την 31/12/2016 είχε θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
και επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία είχε συμπληρώσει
τα ακόλουθα όρια ηλικίας.
α) το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή
ΥΒΑΕ,
β) το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών του 3ου και 4ου
ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Στελεχών όλων των
ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων και
γ) το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4
του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.
Με την ως άνω απόφαση, η οποία δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς από τα ηλικιακά όρια που όριζε ο ΚΚΠ/ΔΕΗ
(άρθρο 34), δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους που
πληρούσαν τις προϋποθέσεις αυτής, να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση μέχρι τις 30.5.2017, επωφελούμενοι του καθαρού ποσού των 15.000 ευρώ. Για δε
τους εργαζόμενους που δεν αποδέχθηκαν την προαναφερόμενη συναινετική διαδικασία, η Επιχείρηση προέβη στην
καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς καταβολή
αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 25 του Ν.4491/1966 (δ’ σχετικό) περί ασφαλίσεως

του προσωπικού της ΔΕΗ και στις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ.
Εξάλλου με το άρθρο 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/67 (ε΄σχετικό) εάν ο εργοδότης είναι το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τράπεζες, ή επιχειρήσεις και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
(ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ) ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες
από το κράτος, ή κατά το νόμο 2112/20 οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο
ανώτατο περιοριστικό όριο που είναι 240.000 δρχ. που με
το Ν.Δ. 207/74 ανήλθε σε 600.000 δρχ. με το άρθρο 24 του
Ν.1082/80 αυξήθηκε σε 1.000.000 δρχ. με το άρθρο 4 του
Ν.1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. με το άρθρο 33
του Ν.1876/90 αυξήθηκε περαιτέρω σε 1.500.000 δρχ. με
το άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου 3075/2002 το ανώτατο όριο
αυξήθηκε σε 7.500 ευρώ και τέλος με την παρ.13 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 αυξήθηκε σε 15.000 ευρώ
ως ισχύει και σήμερα.
Ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράσαμε την πλήρη διαφωνία μας
στα διαλαμβανόμενα της εισήγησης της 24.1.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καταθέτοντας την υπ’ αριθ. Φ.1/2990/20.1.2017 επιστολή μας
(στ’ σχετικό) με λεπτομερή ανάλυση των νέων δεδομένων
και ειδικότερα των διατάξεων των άρθρων 8 & 35 του
Ν.4387/2016 (ζ΄σχετικό) που αφορούν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχών αντίστοιχα, με
εφαρμογή από την 1.1.2017. Αναλάβαμε δε πρωτοβουλίες
προκειμένου να πειστεί η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ενέργειας και Εργασίας έτσι ώστε να καταργήσει την επίμαχη διάταξη του άρθρου 25 του Ν.4491/1966 που συμψήφιζε την αποζημίωση με την εφάπαξ παροχή, γεγονός που
επιτεύχθηκε με την ψήφιση του Νόμου 4533/2018 άρθρο
8 παρ. 2 (η΄σχετικό).
Β. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με την ψήφιση του Νόμου 4533/2018 άρθρο 8 παρ.2
«καταργείται η παρ.3 του άρθρου 25 του Ν. 4491/1966 (Α’1)
καθώς και κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρος Κανονισμού Εργασίας ή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας».
Τούτο δοθέντων από την 1.5.2018 όσοι εργαζόμενοι έχουν
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και αποχωρούν από την εργασία η Επιχείρηση καταβάλλει το καθαρό ποσό των δέκα πέντε (15.000) ευρώ ως αποζημίωση.
Εξάλλου με την υπ. αριθ. 131/20.11.2018 (θ΄σχετικό)
το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε «την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το
οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους πληροί
ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που δεν αποχωρούν οικειοθελώς μέχρι την ως
άνω ημερομηνία εντός της οποίας συμπληρώνουν τις
προϋποθέσεις καταγγέλλονται. Στους εργαζόμενους που είτε
αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβασή
τους, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση.
Ειδικά οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018
εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως
κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ». ΄Οπερ και εγένετο χωρίς καμία απολύτως
καθυστέρηση.
Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω με την υπ. αριθ.
140/11.9.2019 απόφασή σας (απόφαση ΔΝΣ) (ι’ σχετικό) δό-

θηκε η δυνατότητα «Στους εργαζόμενους που επίκεινται η
λύση σύμβασης εργασίας δεδομένου ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της υπ.
αριθ. 131/20.11.2018 απόφασης Δ.Σ./ΔΕΗ να καταβληθεί
το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ως κίνητρο αποχώρησης εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από
την Επιχείρηση από λήψεως της παρούσης και μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους». Δυστυχώς όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιχείρησης σε όσους εργαζόμενους
αποχώρησαν από την ημερομηνία λήψεως της παραπάνω
απόφασης, κατέβαλλαν μόνο το ποσό των 15.000 χιλιάδων
(15.000) ευρώ που είναι η νόμιμη αποζημίωση.
Η επίκληση των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους τους
όρου «πλήρες δικαίωμα κύριας σύνταξης» που αναγράφεται στη σχετική απόφαση προκειμένου να τους καταβληθεί και το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτεί πρακτικά την προσκόμιση από τους δικαιούχους αντίστοιχης βεβαίωσης που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ). Για να εκδώσει όμως ο Ασφαλιστικός Φορέας (ΕΦΚΑ) την συγκεκριμένη βεβαίωση θα χρειαστεί να παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τεσσάρων
(4) μηνών.
Κύριε Πρόεδρε,
Η συγκεκριμένη πρακτική των υπηρεσιών προς τους δικαιούχους είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτήν που ακολούθησαν οι υπηρεσίες για την αντίστοιχη περίπτωση όλων όσων
συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης την
31.12.2018 και αποχώρησαν οικειοθελώς λαμβάνοντας
άμεσα το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
όπως προαναφέραμε. Έτσι δημιουργεί ένα αίσθημα απογοήτευσης και αδικίας σε εργαζομένους που εργάστηκαν για
περισσότερο από 35 χρόνια στην Επιχείρηση οι οποίοι σεβόμενοι την απόφασή σας για κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης, αποχώρησαν από την Επιχείρηση σύμφωνα με τη
σχετική απόφαση χωρίς να εκμεταλλευτούν το παραμικρό.
Θα μπορούσαν να παραμείνουν στην εργασία τους τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του νέου έτους χρησιμοποιώντας
την κανονική άδεια της νέας χρονιάς, χρεώνοντας έτσι την
Επιχείρηση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με δεδομένο ότι τα
οριζόμενα στο Ν.1387/1983 «περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων» η καταγγελία των συμβάσεων γίνεται σταδιακά και
κατ΄ ανώτατο αριθμό 30 το μήνα.
Επιπλέον είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ Α.Ε. ως πρώην Ασφαλιστικός Φορέας έχει από τα στοιχεία των υπηρεσιών της
την πλήρη εικόνα για το πότε οι τακτικοί μισθωτοί της θεμελιώνουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Άλλωστε οι αποφάσεις 19/24.1.2017 και 131/20.11.2018
του Δ.Σ. ΔΕΗ ΑΕ για την «εκκίνηση διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του προσωπικού που έχει θεμελιώσει δικαίωμα ΠΛΗΡΟΥΣ κύριας σύνταξης» βασίστηκε αποκλειστικά
και μόνο στον ασφαλιστικό φάκελο κάθε μισθωτού που οι
υπηρεσίες της Επιχείρησης διατηρούν στο αρχείο τους.
Κύριε Πρόεδρε,
Με δεδομένο ότι ανάλογη απόφαση θα απαιτηθεί και
για όσους εργαζομένους συμπληρώσουν τα όρια ηλικίας των
60, 62, 65 ετών αντίστοιχα το έτος 2020 θεωρούμε βέβαιο
ότι θα «θεραπεύσετε» την αρρυθμία που προκάλεσε ενδεχομένως ο υπερβάλλων ζήλος των υπηρεσιών σε όσους
αποχώρησαν το έτος 2019.
Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης
Αντώνης Καρράς
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Ημερίδα ΥΠΕΝ-ΔΕΔΔΗΕ
για την ηλεκτροκίνηση
28 Ιανουαρίου 2020
Μπορεί το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας να υποστηρίξει τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης που προβλέπει ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια το Κλίμα (1 στα 3 νέα αυτοκίνητα
να είναι ηλεκτροκίνητο); Το ερώτημα αυτό απασχόλησε τη ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στα κεντρικά γραφεία του
δεύτερου, με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών (και επικεφαλής της Διυπουργικής
Επιτροπής για την ηλεκτροκίνηση) κ. Αλεξάνδρα Σδούκου,
υπογράμμισε ότι η ταχεία διείσδυση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της στροφής προς
πιο οικολογικές μετακινήσεις. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια να
ανοίξουμε όλες τις πτυχές της αγοράς ηλεκτροκίνησης», είπε, αρχής γενομένης από τις υποδομές φόρτισης και της ενσωμάτωσής τους στο ηλεκτρικό δίκτυο που αποτέλεσε και το βασικό θέμα
της εκδήλωσης.
«Σύμφωνα με τους καθ’ ύλην αρμόδιους, τους ειδικούς του
ΔΕΔΔΗΕ, το ηλεκτρικό δίκτυο δεν θα έχει πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια για τη διείσδυση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που
προβλέπεται, αρκεί η φόρτιση να γίνεται με έξυπνο τρόπο, για να
αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, λόγω της φόρτισης πολλών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ίδια περιοχή.
Υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος που πρέπει η φόρτιση να είναι έξυπνη και ελεγχόμενη», σημείωσε η κ. Σδούκου. «Αν θέλουμε
να έχουμε πραγματικά πράσινες μετακινήσεις, η φόρτιση των οχημάτων πρέπει να γίνεται έξυπνα, ώστε να μπορούμε να φορτίζουμε
τα ηλεκτρικά μας οχήματα όταν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται
από τον ήλιο, τον άνεμο ή άλλες καθαρές πηγές».
Το ότι το ηλεκτρικό δίκτυο φαίνεται να είναι επαρκές, δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί κανείς ανεξέλεγκτα να εγκαθιστά υποδομές φόρτισης χωρίς επιπτώσεις στο δίκτυο. «Η εμπειρία από χώρες με πιο ανεπτυγμένη αγορά ηλεκτροκίνησης, έχει δείξει πως είναι πολύ σημαντικό οι πιθανοί πελάτες ηλεκτροκίνησης συζητούν
με το διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες τους για παροχή ενέργειας που θα προκύψουν εξαιτίας της φόρτισης», συνέχισε. «Για να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ο ένας δήμος που επιθυμεί ενδεχομένως να εγκαταστήσει υποδομές φόρτισης για τους δημότες του είναι σκόπιμο να εμπλέξει το
διαχειριστή του δικτύου όσο γίνεται νωρίτερα στη συζήτηση,
ώστε αυτός να τον κατευθύνει σε περιοχές όπου το υφιστάμενο δίκτυο επαρκεί για να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια στους φορτιστές αποφεύγοντας έτσι πιθανές κοστοβόρες επενδύσεις σε αυτό».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιος Μά-

νος τόνισε ότι «Υιοθετούμε κοινή στρατηγική με το ΥΠΕΝ, με κύριο στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Το Δίκτυο που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη, αλλά καταλύτη αυτής της ανάπτυξης. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για την υλοποίηση –
εγκαίρως και εκ των προτέρων - όλων των απαραίτητων ενεργειών που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές σε όποιο σημείο του
Δικτύου και εάν χρειαστεί. Ήδη τους τελευταίους μήνες έχουν
τεθεί οι βάσεις για τη συντονισμένη αυτή προσπάθεια, με τις απαραίτητες μελέτες και τις προτάσεις που τις συνοδεύουν, προκειμένου ο Διαχειριστής του Δικτύου να προπορεύεται των μελλοντικών αναγκών και να είναι αρωγός για την υλοποίηση των στόχων του ΥΠΕΝ και του οράματος για την επίτευξη του εκσυγχρονισμού της χώρας».
Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου
κ. Ηρακλής Μενεγάτος, αναφέρθηκε στις υπάρχουσες υποδομές του Δικτύου Διανομής, τονίζοντας την επάρκειά τους για να
υποστηρίξουν την ηλεκτροκίνηση, στη βάση των στόχων που
έχουν τεθεί μέσω της εθνικής ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής έως το 2030. Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη ενθάρρυνσης της
αργής έξυπνης φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων από τις
υπάρχουσες παροχές και ειδικά τις οικιακές, προκειμένου να μεγιστοποιούνται τα οφέλη από τη χρήση της ηλεκτροκίνησης».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας μίλησαν επίσης ο κ. Θεόφιλος
Ξανθός, ο οποίος παρουσίασε τεχνική μελέτη της γερμανικής
εταιρείας FGH –που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΑΠΘ– για
την ενσωμάτωση των σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
στο εγχώριο Δίκτυο Διανομής καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης, Υποτομεάρχης Ανάπτυξης Συστημάτων Μέτρησης,
της Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αναφέρθηκε στις
βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές –εστιάζοντας στο παράδειγμα
του Άμστερνταμ– και σημείωσε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να ακολουθήσει τις πρακτικές αυτές κατά την εγκατάσταση φορτιστών
στους δημόσιους χώρους.
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Τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές της προτεραιότητες και
τις οικονομικές προοπτικές του 2020 παρουσίασε η ΔΕΗ
Τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες και τις οικονομικές προοπτικές για το 2020 παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες των τελευταίων 4 μηνών
για τη διάσωση της επιχείρησης που είχαν ως αποτέλεσμα:
• Την αντιστροφή της καθοδικής πορείας της κερδοφορίας της
εταιρείας και την επαναφορά των ταμειακών ροών.
• Την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 420-470 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 150 εκατ. ευρώ
το 2018. Υπολογίζεται πως η επίπτωση των μέτρων του Σεπτεμβρίου θα βελτιώσει κατά €100 εκατ. τη λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του έτους.
• Την άρση της «ουσιώδους αβεβαιότητας» από τον ορκωτό ελεγκτή.
• Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης
από CCC+ σε Β-.
Οι κινήσεις αυτές έθεσαν τα θεμέλια για την έναρξη του σχεδίου μετασχηματισμού που θα περιγράφεται λεπτομερώς στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ανακοίνωσε τους τρεις πυλώνες μέσα από τους οποίους θα υλοποιηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια:
• Εφαρμογή του "Green deal" στην ηλεκτροπαραγωγή με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των
ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας.
• Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα για την επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.
• Επέκταση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης
αξίας με πελατοκεντρική προσέγγιση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς,
όπως η ηλεκτροκίνηση.
Το αναλυτικό πλάνο της απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων ισχύος περίπου 3,4
GW έως το 2023. Συγκεκριμένα αποσύρονται οι μονάδες:
• 2020: Αμύνταιο 1-2
• 2021: Καρδιά 3-4
• 2022: Μεγαλόπολη 3 και Αγ. Δημήτριος 1-4
• 2023: Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Αγ. Δημήτριος 5.
Το 2022 εντάσσεται στο σύστημα η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα 5, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη το αργότερο έως το 2028
και στη συνέχεια θα λειτουργήσει με διαφορετικό μείγμα καυσίμου.
Το πλάνο απολιγνιτοποίησης θα υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό
στους εργαζομένους της ΔΕΗ, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση των πλέον κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την τηλεθέρμανση και θα υποστηρίξει το σχέδιο της Κυβέρνησης για τη
στήριξη των τοπικών οικονομιών. Δεδομένου ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά πάγια στις περιφέρειες, σκοπεύει να αναπτύξει εκεί δραστηριότητες με σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο
για την επιχείρηση όσο και για τις τοπικές οικονομίες.
Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος και Διευθύνουν Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης,
«Σήμερα η ΔΕΗ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μακρά ιστορία συμ-

• €1 δις. EBITDA έως το 2024
ών μονάδων έ• Απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικ
ν αναγκών
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της χώρας
ο μείγμα καυσί• Παραμένει και μετά το 2028 με άλλ
μων η Πτολεμαΐδα 5
τα μέτρα του τε• €100 εκατ. το όφελος στο 2019 από
της ΔΕΗ
λευταίου τετραμήνου για τη διάσωση
ς ΑΠΕ
ισχύ
η
• Πάνω από 1GW νέα εγκατεστημέν
• Είσοδος στην ηλεκτροκίνηση
ρεσίες
• Νέα εμπορικά προϊόντα και υπη
νέο κεφάλαιο στη
• Γ. Στάσσης: «Η ΔΕΗ ανοίγει ένα
ργειακό τομέα
μακρά ιστορία συμβολής της στον ενε
ηματισμό της
της Ελλάδας. Στοχεύουμε στο μετασχ
α που θα αντασε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεί
ά και στις προποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις αλλ
ύνται από τις
κλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργο
ιακό τομέα της
εκτιμώμενες αλλαγές στον ενεργε
Ελλάδας».

βολής της στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια,
η ΔΕΗ παρουσίασε επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων
της κυρίως λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τον λιγνίτη. Ωστόσο, το δεύτερο μισό του 2019 καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουμε την κερδοφορία υιοθετώντας βιώσιμες δράσεις. Ατενίζουμε τώρα το μέλλον με αυτοπεποίθηση, στοχεύοντας στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται
από τις εκτιμώμενες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας».
Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024, που θα έλθει με οργανική ανάπτυξη, αλλά και πολλές συνεργασίες.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ανακοίνωσε, επίσης, την είσοδο της επιχείρησης στην ηλεκτροκίνηση, με την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.
Στο πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των δικτύων, με εργαλεία όπως έξυπνοι
μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα GIS κ.ο.κ.
Ο μετασχηματισμός της Εμπορίας περιλαμβάνει, νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα, καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου, στο πρότυπο των σύγχρονων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς.
Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται με κατεύθυνση τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται παγκοσμίως στον κλάδο, με σκοπό να
πρωταγωνιστήσει ξανά στην ελληνική αγορά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
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Κωστής Χατζηδάκης: Πόροι έως 4,4 δισ. ευρώ
για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
Επίτροπος Elisa Ferreira: Γενναίες και έξυπνες
οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση στις 17/1/2020:
Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή που έχει την ευθύνη για την εκπόνηση του σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση στις
περιοχές που αφορά η απολιγνιτοποίηση, υπό την προεδρία του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη και
με την παρουσία της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων,
κας Elisa Ferreira. Στη συνεδρίαση μετείχαν επίσης ο υπουργός
Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εσωτερικών,
κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και φυσικών πόρων,
κ. Γεράσιμος Θωμάς, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, κ. Γιάννης Τσακίρης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκρέκας.
Στο τέλος της συνεδρίασης οι κ.κ. Χατζηδάκης, Φερέιρα και
Θωμάς έκαναν δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου:

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Κωστής Χατζηδάκης
«Η Διυπουργική Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα τη δουλειά της. Στη
σημερινή, πρώτη συνεδρίαση έγινε μια γενική επισκόπηση των κατευθύνσεων και αποφασίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα εργαστούμε,
σε στενή συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή, που θα λειτουργεί
παράλληλα και θα υποστηρίζει την Διυπουργική Επιτροπή. Στόχος
είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου καταλήξουμε σε ένα masterplan, έτσι
ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες λόγω της απολιγνιτοποίησης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Η εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε διότι το
ζήτημα ξεπερνάει το ΥΠΕΝ και είναι προτεραιότητα του ίδιου του
Πρωθυπουργού να υπάρξει ένα πλήρες σχέδιο για τις επιπτώσεις
της απολιγνιτοποίησης.
Η Ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος είναι πολύ σημαντική, διότι προφανώς προσδοκούμε στη στήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου
για τη Δίκαιη Μετάβαση, αλλά και φυσικά μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που
στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ferreira. Είμαι ευτυχής
για το ότι η κα Ferreira είναι σήμερα μαζί μας για δύο ακόμα λόγους. Πρώτον, γιατί τυχαίνει να τη γνωρίζω καλά από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και δεύτερον γιατί αποφάσισε η πρώτη της επίσκεψη
μετά την ανάληψη των καθηκόντων της να είναι στην Ελλάδα. Μαζί
θα εργαστούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης στην πατρίδα μας».

Για τη χρηματοδότηση του σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης
Διευκρινίζοντας το πώς θα συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση του masterplan της Δίκαιης Μετάβασης, ο
κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για χρηματοδότηση τριών κατηγοριών: «Μιλάμε για χρήματα που θα προέλθουν από το
JustTransitionFund, που είναι καινούργιο χρήμα. Θα είναι τα χρήματα τα οποία θα έρθουν από το ΕΣΠΑ και προφανώς στην κατανομή του ΕΣΠΑ θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η απολιγνιτοποίηση.
Και θα υπάρχει χρηματοδότηση μέσω διαφόρων μηχανισμών της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κτλ. Παράλληλα, θα υπάρχουν και ελληνικοί πόροι, δημόσιοι πόροι, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας της δικής μας ή άλλων μηχανισμών, όπως για παράδειγμα το Πράσινο Ταμείο και φυσικά ιδιωτικοί πόροι. Βάσει αυτών των υπολογισμών, υπολογίζεται ότι τα χρήματα τα οποία θα
δοθούν μέχρι το 2027 για την απολιγνιτοποίηση και τις συνέπειές της είναι από 3,7 δισ. μέχρι 4,4 δισ. ευρώ. Άρα μιλάμε ταυτόχρονα για πόρους από τις Βρυξέλλες μέσω των διαρθρωτικών
ταμείων, μέσω του Just Transition Fund, μέσω της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και μιλάμε και για εθνικούς πόρους δημόσιους και ιδιωτικούς.
Πώς θα κατανεμηθούν αυτά; Ο κόσμος χρειάστηκε επτά μέρες
για να φτιαχτεί. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι διαπραγματεύσεις.
Έχουμε τάξει στους εαυτούς μας προθεσμία μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020. Όλα θα πρέπει να γίνουν συντεταγμένα.
Ήδη εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση η Παγκόσμια Τράπεζα με
μία σχετική μελέτη, όμως η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ανάθεση
μελετών και σε άλλους φορείς, έτσι ώστε να δούμε το θέμα πιο σφαιρικά και στη βάση των μελετών και των διαβουλεύσεων που θα κάνουμε στις λιγνιτικές περιοχές θα καταλήξουμε σε ένα masterplan,
το οποίο δεν θα αφορά μόνο στα ενεργειακά ζητήματα, αλλά θα αφορά συνολικά στην αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, είτε
μιλάμε για βιομηχανία είτε για γεωργία, είτε για αγροτουρισμό είτε
για άλλες δραστηριότητες».

Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων,
κα ElisaFerreira
«Θα ήθελα να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση για τις έξυπνες
και γενναίες αποφάσεις που έλαβε. Η απολιγνιτοποίηση είναι
απόλυτη ανάγκη. Δεν λέμε φυσικά ότι η μετάβαση είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πολύπλοκη διαδικασία, αλλά διαχειρίσιμη. Έχουμε βιώσει παρόμοιους μετασχηματισμούς και αλλαγές στην Ευρώπη και
σε άλλα μέρη του κόσμου, στην κλωστοϋφαντουργία, στη χαλυβουργία, στα ναυπηγεία. Η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. θα συμβάλει στη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να δημιουργήσει ένα νέο ταμείο με φρέσκο χρήμα (σ.σ. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης), ύψους 7,5 δισ. ευρώ που δεν προέρχεται
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από τα Ταμεία Συνοχής ή την ΚΑΠ και θα πρέπει να συνδυαστεί
με τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε κάθε χώρα, ώστε
να γίνει ένα εργαλείο που μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις της
τάξης των 100 δισ. ευρώ που θα αντιμετωπίσουν άμεσα τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού σε πολλές περιοχές.
Οπότε γι’ αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε στενά οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές και φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
είμαστε όλοι μαζί και εργαζόμαστε πάνω στις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου που θα επιτύχει τη μετάβαση με ελαχιστοποίηση του κόστους για τους κατοίκους των περιοχών αυτών και δημιουργώντας νέες, βιώσιμες σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα
ευκαιρίες.
Είμαι ευγνώμων που με καλέσατε να επισκεφθούμε την περιοχή και να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους επιτόπου. Και
είμαι βέβαιη ότι αν το κάνουμε σωστά, θα είναι ένα από τα θετικά παραδείγματα προς μίμηση σε άλλες χώρες της Ευρώπης».

Υφυπουργός Ενέργειας,
κ. Γεράσιμος Θωμάς
«Το Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, όπως θα αρχίσουμε να λέμε το master plan θα έχει τη διακυβέρνηση και τη
δομή κατά κάποιο τρόπο του Ταμείου Συνοχής. Θα έχει επιχειρησιακά προγράμματα και κυρίως θα εστιασθεί στη δίκαιη μετάβαση και τις πράσινες επενδύσεις. Θα καλύψει ως επιλέξιμες
δαπάνες για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους
τους τομείς, αγροτικό, μεταποιητικό και υπηρεσίες, θα στηρίξει
δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, επανεκπαίδευσης εργαζομένων και φυσικά projects ενεργειακής αναβάθμισης και ΑΠΕ. Θα
καλύψει δηλαδή δραστηριότητες που θα δώσουν ένα καινούριο
αναπτυξιακό μείγμα με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη. Θα μπορεί να καλύψει και μεγάλα projects, είτε σαν Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είτε ως συμπληρωματικοί πόροι που θα δοθούν,
όπως και συνεχίζονται και δίνονται τώρα από τα κανονικά
ΕΣΠΑ.
Συζητάμε επίσης μια σειρά άλλων κινήτρων που θα είναι στο
Εθνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης. Είναι πιθανό να δώσουμε φορολογικά κίνητρα για καινούριες επιχειρήσεις. Επομένως η
προσπάθεια είναι συνολική. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα υπάρχει από το 2021 και μετά. Εμείς θα το ετοιμάσουμε το σχέδιο το
καλοκαίρι του 2020 γιατί θέλουμε να κάνουμε τη διαβούλευση και
πρέπει να έχουμε το feedback της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να
μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε την 1η Ιανουαρίου 2021.
Για το 2020, τον χρόνο που τρέχει, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάτι άμεσα για τις τοπικές κοινωνίες. Το 2020 θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του παρόντος ΕΣΠΑ, οι οποίοι ακόμα δεν
έχουν όλοι χρησιμοποιηθεί. Δεύτερον, θα χρησιμοποιήσουμε το
τέλος της ΔΕΗ, το οποίο είναι 130 εκατ. ευρώ, πόροι που θα δοθούν φέτος σε αυτές τις περιοχές. Και θα χρησιμοποιήσουμε τα
ταμεία του Πράσινου Ταμείου, τα οποία έχουμε, γύρω στα 60 εκατ.
ευρώ. Επομένως, το εθνικό πρόγραμμά μας και το ευρωπαϊκό γιατί δουλεύουμε μαζί- θα είναι εμπροσθοβαρές και από πλευράς χρημάτων και θα μας επιτρέψει, επίσης, να ωριμάσουμε τα
projects και τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε σε συνεργασία
με την Ευρώπη αλλά και τις τοπικές κοινωνίες».

Σύσταση
Κυβερνητικής
Επιτροπής
Απολιγνιτοποίησης
Εγκρίθηκε την 23/12/2019, η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που προβλέπει τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής υπό την προεδρία του υπουργού
ΠΕΝ, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για τη εκπόνηση του
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή.
Στην Κυβερνητική Επιτροπή εκτός από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος
Σταϊκούρας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Γεράσιμος
Θωμάς και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις
και το ΕΣΠΑ κ. Γιάννης Τσακίρης. Στις συνεδριάσεις μπορούν να καλούνται κατά περίπτωση οι
συναρμόδιοι Υπουργοί.
Έργο της Επιτροπής είναι η έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Μετάβασης, ο συντονισμός της διενέργειας της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο καθώς και ο
συντονισμός της αξιοποίησης των διαθέσιμων
πηγών χρηματοδότησης, εθνικών (Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων, Εθνικό Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης, Πράσινο Ταμείο κλπ.), ευρωπαϊκών
(JustTransitionFund, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κλπ.) ή ιδιωτικών.
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Γεράσιμος Θωμάς: Η διατήρηση της
Μεγαλόπολης ως ενεργειακού κέντρου και η
διασφάλιση των θέσεων εργασίας κύριοι άξονες
του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης για την περιοχή
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση στις 22/1/2020:
Αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, μαζί
με τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται περισσότερο και με τη ΔΕΗ,
μεριμνώντας για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που
θα περιλαμβάνει τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανική δραστηριότητα
και τον κλάδο υπηρεσιών.
Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της χθεσινής επίσκεψης του υφυπουργού Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά στην λιγνιτική περιοχή στη Μεγαλόπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με εκπροσώπους
των εργαζομένων και την διοίκηση της ΔΕΗ, παρέστη σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μεγαλόπολης και έδωσε συνέντευξη Τύπου με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό (και βουλευτή νομού Αρκαδίας) κ. Κωνσταντίνο Βλάσση. Επισκέφθηκε επίσης τη λιγνιτική μονάδα τη ΔΕΗ Μεγαλόπολη 4,
τη μονάδα φυσικού αερίου Μεγαλόπολη 5, τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης της περιοχής, καθώς και την πρότυπη μονάδα ανακύκλωσης
ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στη ΒΙΠΕ Τρίπολης που δραστηριοποιείται στην αναγέννηση πλαστικών πρώτων υλών.
Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Θωμάς υπογράμμισε ότι η απολιγνιτοποίηση υπαγορεύεται αφενός από περιβαλλοντικούς λόγους (στο
μέτρο που η μετάβαση σε οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως
το 2050 αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αφετέρου από οικονομικούς, καθώς η ΔΕΗ αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση από το κόστος των λιγνιτικών μονάδων, συνεπεία της αυξανόμενης τιμής των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Όπως εξήγησε, η τιμή της «λιγνιτικήςμεγαβατώρας» διαμορφώνεται στα 80-90
ευρώ, τη στιγμή που η Οριακή Τιμή Συστήματος –με βάση τα τελευταία στοιχεία- κυμαίνεται γύρω στα 60 ευρώ/MWh, ενώ στις τελευταίες δημοπρασίες της ΡΑΕ (Δεκέμβριος 2019) οι τιμές τόσο για τα αιολικά όσο και τα φωτοβολταϊκά διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 55
ευρώ/MWh.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι το ότι
υπάρχουν υποδομές φυσικού αερίου στην περιοχή αποτελεί θετικό παράγοντα και τόνισε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για την «επόμενη ημέρα» στη Μεγαλόπολη μετά το κλείσιμο
των λιγνιτικών μονάδων. «Γνωρίζουμε ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της περιοχής περιστρέφονται γύρω από τη ΔΕΗ και γι’
αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας που θα διασφαλίσουν όλη την κοινωνία και θα φέρουν τη Μεγαλόπολη μπροστά».

Το πώς θα γίνει αυτό είναι το βασικό ζητούμενο του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (των λιγνιτικών περιοχών) που εκπονείται ήδη,
θα είναι έτοιμο έως το καλοκαίρι και θα τεθεί στη συνέχεια σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να ξεκινήσει να υλοποιείται στις αρχές του 2021 που θα ενεργοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Όπως είπε ο κ. Θωμάς, οι πόροι από αυτό
το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ αποτελούν τη «μαγιά» για να
πραγματοποιηθούν επενδύσεις έως 4,4 δις. ευρώ στη Μεγαλόπολη και
τη Δυτική Μακεδονία. Εντός του 2020, η διαδικασία του μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το λιγνιτικό τέλος της ΔΕΗ που θα εκταμιευθεί σύντομα (με το ποσό που
αντιστοιχεί στη Μεγαλόπολη να υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ) αλλά
και από πόρους από το Πράσινο Ταμείο, που εκτιμώνται σε 60 εκατ.
ευρώ συνολικά για Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία.
Σύμφωνα με τον κ. Θωμά, αποτελεί προτεραιότητα η Μεγαλόπολη να παραμείνει ως δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας και στη νέα εποχή. Κομβικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει το
ότι θα καταστεί εφικτό να λειτουργήσει στην πλήρη ισχύ της (811 MW),
η Μεγαλόπολη V. Έτσι η περιοχή θα παραμείνει σημαντικό κέντρο παραγωγής ενέργειας της χώρας, ανεφοδιάζοντας με ηλεκτρική ενέργεια μέχρι και την Κρήτη μέσω της «μικρής διασύνδεσης», αλλά και
επιτρέποντας την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Δυτική Ελλάδα. Σημείωσε τέλος ότι η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ είναι σημαντική για την περαιτέρω ανεξαρτησία της χώρας και γι’ αυτό το ΥΠΕΝ στηρίζει το σχέδιο της ΔΕΗ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα «απενεργοποιημένα» λιγνιτικά πεδία, που είναι αποδοτικό οικονομικά και για την
ίδια την επιχείρηση.
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Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραφε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
με την MASDAR TAALERI GENERATION D.O.O. (MTG)
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στροφής του ομίλου ΔΕΗ στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΔΕΗ, μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, υπέγραφε Μνημόνιο κατανόησης (MoU) με την MASDAR
TAALERI GENERATION D.O.O. (MTG).
Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της
μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων
ΑΠΕ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα.
Η ανάπτυξη των έργων θα γίνει σύμφωνα με τις εταιρικές πρακτικές του
κάθε μέρους με βάση τη βέλτιστη δομή συνεργασίας και το καταλληλότερο επιχειρηματικό μοντέλο.
Με βάση τους φιλόδοξους στόχους της Ελληνικής Κυβέρνησης για αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, οι δύο
πλευρές θα επιδιώξουν, μέσω της συνεργασίας τους, να αναπτύξουν έργα
ΑΠΕ τουλάχιστον 300 MW.

Σχετικά με τη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Διαθέτει
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,2 GW στην Ελλάδα, με θερμικούς και
υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Έχει στην κυριότητά της το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με Ρυθμιζόμενη
Περιουσιακή Βάση € 3 δισ. περίπου, διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής
ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας περίπου 6,9 εκατ. πελάτες σε όλη
τη χώρα. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της ΔΕΗ η απο-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, προκειμένου ο Όμιλος να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παράλληλα η ΔΕΗ έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου.
Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Το 2018, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΔΕΗ ανήλ-

θε σε € 4,7 δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε € 14,1 δισ., με περίπου 16.750 εργαζόμενους.

Σχετικά με την MTG
Η Masdar Taaleri Generation είναι κοινοπραξία της Masdar (50%) και
της Taaleri Energia (50%) επικεντρωμένη στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Σχετικά με τη Masdar
Η εταιρεία ανανεώσιμης ενέργειας του Άμπου Ντάμπι, Masdar, προωθεί την εμπορική εκμετάλλευση και ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας,
την αειφόρο αστική ανάπτυξη και τις καθαρές τεχνολογίες προκειμένου να
αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις αειφορίας. Ανήκοντας εξολοκλήρου στη Mubadala Investment Company, την στρατηγική επενδυτική εταιρεία της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι, η εντολή της Masdar είναι να βοηθήσει να διατηρηθεί η ηγετική θέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα, ενώ στηρίζειτη διαφοροποίηση της οικονομίας της και των πηγών ενέργειας προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Η Masdar έχει υλοποιήσει έργα ΑΠΕ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Μαυριτανία, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τις ΗΠΑ και την Ισπανία.

Σχετικά με την Taaleri Energia
Η Taaleri Energia είναι μια εταιρεία ανάπτυξης έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας και διαχειριστής εταιρειών με έδρα τη Φιλανδία. Η Taaleri
Energia διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ομάδες σε αιολική και ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη και είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτηςδιαχειριστής επενδύσεων ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου στη Φιλανδική αγορά αιολικών πάρκων, με 110 στροβίλους που παράγουν περίπου
το 1% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Η Taaleri Energia είναι μέλος του Ομίλου Taaleeri, που είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο αξιών Nasdaq στο Ελσίνκι. Ο Όμιλος Taaleri έχει €6,6 δισ. στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση.

ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ STANDARD & POOR'S ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
• Το σχέδιο που παρουσίασε η ΔΕΗ θα βοηθήσει στη βελτίωση της
χρηματοοικονομικής της σταθερότητας
• Δεύτερη κίνηση αναγνώρισης των μέτρων ανάταξης της Επιχείρησης από τον διεθνή οίκο
• Βλέπει ενδυνάμωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της
ΔΕΗ
• Γ. Στάσσης: «. Η ΔΕΗ αλλάζει, μπαίνει στις ράγες του ενεργειακού μετασχηματισμού και αυτό θα είναι προς όφελος της Επιχείρησης, των εργαζομένων της, των μετόχων και των καταναλωτών»
Το πράσινο φως από την Standard & Poor's έλαβε το σχέδιο για τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ.
Μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του αξιόχρεου της Εταιρείας από την
S&P, ο διεθνής οίκος σε έκθεσή του θεωρεί πλέον πιθανό ότι οι αναθεωρημένες στρατηγικές προτεραιότητες, που παρουσίασε η ΔΕΗ θα βοηθήσουν στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας.
Σύμφωνα με την S&P, οι αλλαγές στον στρατηγικό σχεδίασμά της ΔΕΗ,
είναι ευθυγραμμισμένες με τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό και τους στό-

χους της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή καιείναι επικεντρωμένες στην ενδυνάμωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της εταιρείας.
Η S&P αναφέρει χαρακτηριστικά ως σημεία ενδιαφέροντος τις ανακοινώσεις για:
– Τη μείωση κατά 75% των εκπομπών άνθρακα έως το 2024
– Την ισχυρή στροφή στην παραγωγή ΑΠΕ
– Τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εμπορίας
– Την ενίσχυση των επενδύσεων στα δίκτυα και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους
– Την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης
δήλωσε: «Είναι η δεύτερη κίνηση αναγνώρισης των προσπαθειών για την
ανάταξη της ΔΕΗ από την S&P. Μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της
Επιχείρησης, είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή μας για τη θετική αποδοχή από
τον διεθνή οίκο του σχεδίου που παρουσιάσαμε για τις μεσοπρόθεσμες
προτεραιότητες της Εταιρείας. Η ΔΕΗ αλλάζει, μπαίνει στις ράγες του ενεργειακού μετασχηματισμού και αυτό θα είναι προς όφελος της Επιχείρησης, των εργαζομένων της, των μετόχων και των καταναλωτών».
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ-ΑΝΔΡΟΥ
17.12.2019
Με την ηλέκτριση του καλωδίου Εύβοιας-Άνδρου,
ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ηλεκτρική
διασύνδεση των νησιών, η οποία θα ολοκληρωθεί
πριν το 2030
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ηλέκτριση της υποβρύχιας διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV στο τμήμα Εύβοια-Άνδρος, από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Το έργο εντάσσεται στην ενίσχυση της διασύνδεσης
της Άνδρου και της Τήνου με το ηπειρωτικό σύστημα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του
Βόρειου Διαδρόμου Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Το τμήμα Άνδρος-Τήνος θα ηλεκτριστεί εντός του Ιανουαρίου 2020.
Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη Β΄ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), διασφαλίζει την αξιόπιστη τροφοδότηση του νησιωτικού συμπλέγματος και τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Β΄ Φάση των
Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή νέου Υποσταθμού GIS στη Νάξο και την υποθαλάσσια διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο τους πρώτους μήνες του 2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων, τα οποία υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.
Οι νέες γραμμές που εγκαταστάθηκαν ενσωματώνουν σημαντικά στοιχεία καινοτομίας,
καθώς πρόκειται για τα πρώτα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης παγκοσμίως που διαθέτουν συνθετικό οπλισμό, τα οποία σταθεροποιούν την τάση του δικτύου και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Πέραν της καινοτομίας που ενσωματώνουν τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ σε ολόκληρη τη χώρα, βασική μας προτεραιότητα είναι
η ανάπτυξη του Συστήματος με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την
ηλέκτριση του καλωδίου Εύβοιας-Άνδρου, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, η οποία θα ολοκληρωθεί πριν το 2030, σύμφωνα με το Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης που έχουμε καταρτίσει και θα κατατεθεί προς διαβούλευση έως το τέλος του
έτους».

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΠΑ 2021-2030
3.1.2020
Στο προκαταρκτικό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα
έτη 2021-2030 εντάσσεται η διασύνδεση των Νησιών του Βορείου
Αιγαίου, ολοκληρώνοντας το φάσμα των σχεδιαζόμενων νησιωτικών διασυνδέσεων σε ορίζοντα δεκαετίας. Ειδικότερα, ο ΑΔΜΗΕ προωθεί την υλοποίηση του έργου διασύνδεσης των Νησιών του Βορείου Αιγαίου παράλληλα με το έργο διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, συνολικού προϋπολογισμού 935 εκατ. ευρώ και 1,477 δισ. ευρώ
αντίστοιχα, σε τρεις επιμέρους φάσεις:
• H Α΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Κορίνθου-Κω, ΚωΡόδου, ΚΥΤ Ν. Σάντας-Λήμνου, Λήμνου-Λέσβου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.
• Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις ΚΥΤ Αλιβερίου-Σκύ-

ρου, Λέσβου-Χίου, Κω-Σάμου και Ρόδου-Καρπάθου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.
• Η Γ΄ Φάση περιλαμβάνει το κλείσιμο των διασυνδετικών βρόχων
με τις διασυνδέσεις Λέσβου-Σκύρου και Χίου-Σάμου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.
Το ΔΠΑ 2021-2030, συνολικού προϋπολογισμού 4,4 δισ. ευρώ,
περιλαμβάνει, επίσης, την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Κρήτης και των Κυκλάδων, έργα ενίσχυσης του βρόχου
των Ιονίων Νήσων, την ολοκλήρωση της επέκτασης του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο, την ενίσχυση του Συστήματος 400
kV στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και τη
διεύρυνση των διεθνών διασυνδέσεων, μεταξύ άλλων.
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ
Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
07.11.2019
Οι εργασίες κατασκευής του έργου, συνολικού
προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε πλήρη
εξέλιξη στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης εντός του 2020
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι συμβασιοποιήθηκαν και τα συνοδά έργα της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και ότι το έργο εισέρχεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης. Συγκεκριμένα, στις 25/10/2019 υπεγράφησαν οι εξής συμβάσεις:
• Σύμβαση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς στο τμήμα «Μολάοι-Τερματικό»
• Σύμβαση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ με την ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARΙ για την κατασκευή του
σταθμού STATCOM
Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις των κύριων τμημάτων της Διασύνδεσης υπεγράφησαν
τον Νοέμβριο 2018 και η υλοποίησή τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ανέρχεται σε 365 εκατ. ευρώ.
Η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης είναι ευθυγραμμισμένη με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό που στόχο έχει την απόσυρση όλων των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής έως το 2028 και τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό
μείγμα της χώρας. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή
διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει την πόντιση
υποβρύχιου καλωδίου 132 χλμ σε βάθος έως 1.000 μέτρων.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, αναφέρει
σχετικά: «Για τη Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης έχουν δαπανηθεί πολλά χρόνια μελετών και προσπαθειών. Η Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα θωρακίσει
ενεργειακά την Κρήτη και θα διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια για
τους χειμερινούς μήνες. Με την ολοκλήρωση και της δεύτερης διασύνδεσης, Κρήτης-Αττικής, θα αρθεί πλήρως ο ενεργειακός αποκλεισμός της Κρήτης και θα τεθούν οι προϋποθέσεις για την
αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ του νησιού».

Διεθνείς Διασυνδέσεις: Το νέο ΔΠΑ προβλέπει την κατασκευή
της δεύτερης διασυνδετικής γραμμής μεταξύ των Συστημάτων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η νέα διασύνδεση 400 kV αποτελεί σημαντικό έργο πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αναμένεται να
ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα στις αρχές του 2023. Επιπλέον,
εξετάζεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων
διασυνδέσεων με τα γειτονικά Συστήματα Βόρειας Μακεδονίας και
Τουρκίας αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό, στο προσεχές διάστημα θα
εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες σκοπιμότητας για την επιλογή των
έργων που θα προταθούν για να συμπεριληφθούν στο Δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSO-E και τα αντίστοιχα Εθνικά Προγράμματα Ανάπτυξης.
Διείσδυση ΑΠΕ: Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων του νέου ΔΠΑ, διαμορφώνεται ένα Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας το οποίο θα είναι σε θέση να καλύψει
τις ανάγκες των νέων στόχων που θέτει το Εθνικό Σύστημα για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030, σε συνδυασμό με την αλ-

λαγή της σύνθεσης του μείγματος παραγωγής και την ένταξη νέων
συστημάτων αποθήκευσης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος
Μανουσάκης δήλωσε σχετικά: «Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 περιλαμβάνει για πρώτη φορά τα Νησιά Βορείου
Αιγαίου, καλύπτοντας τη νησιωτική Ελλάδα σε όλο το γεωγραφικό της εύρος. Το νέο ΔΠΑ παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη και θέτει τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού
ενεργειακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής παρακολουθεί
στενά τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και,
σε συνεργασία με τον EΝTSO-E, σχεδιάζει νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις με στόχο να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε επίπεδο υλοποίησης,
ο ΑΔΜΗΕ προχωρά τα έργα χωρίς καθυστερήσεις και αξιοποιεί στο
μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους του με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας».
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ΡΑΕ: Προσοχή σε «προσφορές» και
ργιο παραπληροφόρησης ή μη σαφούς πληροφόρησης έχει
αναπτυχθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την
άγρα πελατών. "Εκπτώσεις", "Προσφορές", "Πακέτα", προβάλλονται σε προωθητικές ενέργειες με τρόπο που δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνει έγγραφο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε
παραμονή Χριστουγέννων.
Αναλυτικότερα η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των Προμηθευτών, καθώς και την αυξανόμενη υποβολή παραπόνων από καταναλωτές που διαμαρτύρονται για αδυναμία κατανόησης ή/και παραπλάνησής τους ως προς τα προσφερόμενα τιμολόγια, κρίνει σκόπιμο να επισημάνει τις βασικές αρχές που οφείλουν να διέπουν την επικοινωνία Προμηθευτών και Πελατών, κατά
τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι η διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών των
Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου ρυθμίζεται με
ειδικές διατάξεις στους αντίστοιχους Κώδικες Προμήθειας. Οι
διατάξεις αυτές επιβάλλουν στον
Προμηθευτή να διασφαλίσει ότι η
παρεχόμενη πληροφορία είναι
ακριβής και κατανοητή και ότι οι διαφημιστικές ενέργειες δεν είναι επιθετικές ούτε παραπλανητικές.

Ό

Επισημαίνει τα παρακάτω:
− «Κάθε πληροφορία που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει
να είναι κατανοητή και ακριβής». «Ο προμηθευτής εξασφαλίζει ότι
οποιαδήποτε πληροφορία προς τους καταναλωτές, σχετικά με τις
προσφερόμενες χρεώσεις και υπηρεσίες, δεν παραπλανά τους καταναλωτές, έτσι ώστε να τους οδηγεί να λάβουν απόφαση συναλλαγής, την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβαναν».
− «Ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές πρακτικές που ακολουθούνται για την προώθηση των υπηρεσιών του δεν
είναι επιθετικές, υπό την έννοια ότι παρεμποδίζουν σημαντικά την
ελευθερία επιλογής του μέσου Πελάτη».
− «Το προσωπικό δεν παραπλανά με κανέναν τρόπο τους Πελάτες δίνοντας λανθασμένες εντυπώσεις για την παρεχόμενη υπηρεσία του
Προμηθευτή, ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες άλλων προμηθευτών,
ή αρνητική εικόνα για άλλους προμηθευτές».
− «Το προσωπικό απευθύνεται στους καταναλωτές με ευγένεια και
χρήση κατάλληλου λεξιλογίου. Ιδιαίτερη ευαισθησία επιδεικνύεται
κατά την επικοινωνία με ευάλωτους καταναλωτές (καταναλωτές
με ειδικές ανάγκες, οικονομικά ασθενείς, ηλικιωμένους κλπ) και άτομα που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα. Το προσωπικό δεν εκμεταλλεύεται την αδυναμία των καταναλωτών αυτών προκειμένου
να πραγματοποιήσει πωλήσεις».
− «Κατά την επικοινωνία που προηγείται της υπογραφής της σύμβασης

προμήθειας, ο Προμηθευτής διασφαλίζει την πλήρη, ακριβή και σαφή
ενημέρωση του Πελάτη, ώστε να είναι σε θέση ο τελευταίος να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα για αυτόν προσφορά. Ειδικότερα, η
έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση του Πελάτη από τον προμηθευτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) Κατηγορία τιμολόγησης στην οποία εντάσσεται ο Πελάτης.
β) Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.
γ) Μοναδιαίες χρεώσεις που συνδέονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με διακριτή αναγραφή της κάθε χρέωσης και επεξήγηση της υπηρεσίας με την οποία συνδέεται η κάθε χρέωση. Σαφής αναφορά των χρεώσεων και των υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στις μοναδιαίες χρεώσεις.
δ) Σε περίπτωση προσφοράς πακέτου με πάγια χρέωση για κατανάλωση εντός συγκεκριμένων ορίων, απολύτως σαφής αναφορά περί του ποιες υπηρεσίες και χρεώσεις περιλαμβάνονται
στην πάγια χρέωση, ποιες χρεώσεις επιβάλλονται επιπρόσθετα του παγίου για επιπλέον υπηρεσίες / χρεώσεις, ή κατανάλωση
πέραν του ορίου, καθώς και πως εφαρμόζονται τα όρια βάσει
εκτιμήσεων, ή πραγματικών μετρήσεων κατανάλωσης του Πελάτη.
ε) Εκτίμηση του συνολικού ετήσιου λογαριασμού του Πελάτη βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κατανάλωσής του, με διακριτή ανάλυση του επιμέρους κόστους για κάθε χρέωση /
υπηρεσία (ενέργεια / ανταγωνιστικό
σκέλος τιμολογίου, χρήση συστήματος μεταφοράς, χρήση δικτύου
διανομής, λοιπές ρυθμιζόμενες
χρεώσεις, κ.λπ.), ή σαφή ένδειξη
ποιες είναι οι υπηρεσίες που καλύπτονται από κάθε χρέωση, ώστε να
είναι δυνατή η σύγκριση στην ίδια
βάση με άλλες προσφορές από τον ίδιο ή
άλλο προμηθευτή. Η σύγκριση χρεώσεων η οποία
πραγματοποιείται από τον Προμηθευτή και αφορά σε διαφορετικούς προμηθευτές γίνεται επίσης επί της ίδιας βάσης, άλλως θεωρείται παραπλανητική.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η Αρχή έχει γίνει αποδέκτης αναφορών και παραπόνων καταναλωτών, εκ των οποίων διαφαίνεται ότι η πλειονότητα των διαφημιστικών μηνυμάτων χαρακτηρίζεται από έντονη ασάφεια περιεχομένου για τον καταναλωτή.
Ειδικότερα, η αποσπασματική παράθεση στοιχείων τιμολόγησης και
οι αθέμιτες συγκρίσεις με αναντίστοιχα μεγέθη ή υπηρεσίες καταλήγει στην αδυναμία του καταναλωτή να προβεί στις αναγκαίες συγκρίσεις για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς.
Ειδικότερα, η πλειονότητα των παραπόνων των Καταναλωτών
στο διαφημιστικό υλικό, επικεντρώνεται κυρίως στα εξής σημεία:
i. Χρήση της έννοιας «έκπτωση» με αναφορά σε ποσοστό (επί τοις
%), χωρίς να γίνεται επεξήγηση (π.χ. με αστερίσκο) της βάσης επί
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«εκπτώσεις»
της οποίας εφαρμόζεται (π.χ. έκπτωση στη χρέωση ενέργειας, ή έκπτωση στο πάγιο) ή του διαστήματος που χορηγείται.
ii. Χρήση της έννοιας «εξοικονόμηση ενέργειας» χωρίς να δίνονται επαρκείς επεξηγήσεις και αναλυτικές οδηγίες του τρόπου που αυτό μπορεί να
επιτευχθεί ή να αντικατοπτρίζεται με ακρίβεια το
προκύπτον όφελος του καταναλωτή.
iii. Αναφορά σε όρους και μεγέθη μη συγκρίσιμα
(π.χ. βασικό τιμολόγιο άλλου Προμηθευτή χωρίς
εκπτώσεις, σε σχέση με προσφερόμενο τιμολόγιο το οποίο ενσωματώνει εκπτώσεις, οι οποίες
ενίοτε προσφέρονται και υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις).
iv. Μη αναφορά τυχόν πρόσθετων κυμαινόμενων
χρεώσεων (όπως Ρητρών Προσαρμογής), οι
οποίες περιορίζουν σημαντικά το αναμενόμενο
από τον καταναλωτή όφελος από μια πιθανή αλλαγή Προμηθευτή και διαφοροποιούν αισθητά
την τιμή αντίληψής του κατά το προσυμβατικό
στάδιο σε σχέση με το αποτέλεσμα του τελικώς
εκδιδόμενου λογαριασμού.
v. Προωθητικά μηνύματα με αναφορά σε ποσοστά
οφέλους % «…στις χρεώσεις ενέργειας» μη λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χρεώσεις ενέργειας περιλαμβάνουν πέρα από το ανταγωνιστικό σκέλος και τις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
Οι εν λόγω πρακτικές και τακτικές, καθόσον δύναται να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε σύγχυση ή/και να τους παραπλανήσουν, αντίκεινται προφανώς στις ανωτέρω διατάξεις του κανονιστικού
πλαισίου, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και ως
απόρροια των κοινοτικών ρυθμίσεων περί διαφάνειας και ισότιμου ανταγωνισμού.
Συγκεκριμένα, η διαφανής πληροφόρηση των Καταναλωτών θεωρείται ουσιώδης για την εμπέδωση
αισθήματος εμπιστοσύνης στην αγορά, με απώτερη
συνέπεια το άνοιγμα της τελευταίας στον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, και ανατίθεται στον Ρυθμιστή το καθήκον της διασφάλισης της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή.
Είναι σαφές ότι η αδυναμία κατανόησης ή/και η
διάψευση των προσδοκιών του καταναλωτή επιφέρουν την αυξανόμενη δυσπιστία ή/και απροθυμία μετακίνησής του, με αποτέλεσμα την επίταση των
στρεβλώσεων στην αγορά της Προμήθειας και την
σημαντική επιβράδυνση ή και περιορισμό του ανοίγματος της αγοράς.
Κλείνοντας στο έγγραφο περιγράφονται ρητώς
οι οδηγίες σχετικά με τις διαφημίσεις/προωθητικά
μηνύματα των υπηρεσιών/προϊόντων.

Μέση Μηνιαία Οριακή Τιμή Συστήματος
Μέση Μηνιαία ΟΤΣ
€/MWh
Ιανουάριος

53,50

Φεβρουάριος

51,63

Μάρτιος

44,28

Απρίλιος

50,35

Μάιος

56,32

Ιούνιος

60,69

Ιούλιος

64,42

Αύγουστος

63,83

Σεπτέμβριος

67,06

Οκτώβριος

71,40

Νοέμβριος

69,30

Δεκέμβριος

71,25

Ιανουάριος

75,28

Φεβρουάριος

69,01

Μάρτιος

59,87

Απρίλιος

62,40

Μάιος

65,91

Ιούνιος

68,14

Ιούλιος

62,14

Αύγουστος

64,02

Σεπτέμβριος

60,91

Οκτώβριος

63,32

Νοέμβριος

55,35

Δεκέμβριος

59,68

2018

2019

