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Ενεργειακοί Έλεγχοι
και Υπηρεσίες
από τη ΔΥΣ

Συγκριτική παρουσίαση
των οικιακών τιμολογίων της ΔΕΗ

Με το στόχο την εξοικονόμησης στα κτίρια της επιχείρησης, η Διεύθυνση Υπηρεσιών, Στέγασης, προχωρά στην εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 50.0001, για το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση.
Αρχικά το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος θα συμπεριλάβει κτίρια της ΔΕΗ
στην Αθήνα και σταδιακά θα επεκταθεί σε
μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων. Τα πρώτα
κτίρια θα είναι στην Αραχώβης 32, στην
3ης Σεπτεμβρίου 107 και Αγ. Κωνσταντίνου 9-11.
Μέσω του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης θα γίνει συστηματική καταγραφή
και παρακολούθηση των καταναλώσεων
ενέργειας και θα σχεδιασθούν σε εξορθολογισμένη και τεκμηριωμένη βάση ετησίων, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιδιοκτήτης
ΠΑ.Σ.ΥΠ. / Δ.Ε.Η.
Γιώργος Μπούκουρας
Εκδότης & Δ/ντής Έκδοσης
Σπύρος Αγαπάκης
Αρχισυντάκτες
Κώστας Διακουμάκος
Συντακτική Επιτροπή
Σπύρος Αγαπάκης
Ντίνα Αθανασούλη
Παναγιώτης Καλοφωλιάς
Nίκος Ντίνος
Θεμιστοκλής Σιώτας
Κώστας Χρυσίνας
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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ.-ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της συναδέλφου-μέλους μας
Τσατσάρα Δήμητρας. Επίσης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους συναδέλφους-μέλη μας, Δρόσου
Ιωάννα για την απώλεια του συζύγου της, Μέξη Μαργαρίτα για την απώλεια του πατέρα της και Τσιουρή
Ανδρονίκη για την απώλεια του πατέρα της.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Σε πρώτο πλάνο η Εμπορία

Παρακολουθώντας κάποιος τρίτος τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εμπορίας της ΔΕΗ θεωρητικά, δε θα μπορούσε να μη μείνει έκπληκτος
από τις επιφανειακές και ουσιαστικές μεταβολές που έχουν επέλθει. Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων "πιλοτικά", η "βελτίωση" των εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης, η εξυπηρέτηση με ραντεβού, η απλούστευση των διαδικασιών και η επικοινωνιακή επίθεση αποτελούν μερικές από τις δράσεις που ήδη εφαρμόζονται.
Φαίνεται ότι «υπάρχει ένας οργασμός δράσεων που οδηγούν την Εμπορία προς το μέλλον».
Με δεδομένα την κωλυσιεργία, την έλλειψη οράματος αλλά και την αδυναμία της προηγούμενης διοίκησης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και που έθεσαν σε τέλμα όχι μόνο την Εμπορία αλλά ολόκληρο τον Όμιλο, με τις δράσεις αυτές επιχειρείται να δημιουργηθεί μια αισιοδοξία.
Η αλήθεια βέβαια είναι, ότι πολλά από τα τεκταινόμενα αποτελούν προτάσεις πολλών ετών που δεν είχαν την τύχη να υλοποιηθούν
και άλλα αποτελούν συμμόρφωση προς συστάσεις του Συνήγορου του Καταναλωτή και άλλων φορέων.
Μιλάμε για διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Καταστημάτων γενικά, όταν δεν έχει εξασφαλιστεί η μη διευρυμένη λειτουργία
τους. Υπάρχουν Καταστήματα που λειτουργούν βασιζόμενα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες ενός έως τριών συναδέλφων.
Η συνταξιοδότηση επίσης αρκετών συναδέλφων δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπολοίπων Καταστημάτων. Μοναδική λύση αποτελεί η πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε επαρκή αριθμό, αλλά και αυτή έχει μετατεθεί για το "μέλλον".
Το προσωπικό της ΔΕΗ αποτελεί έναν απ΄ τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξής της, πόσες επενδύσεις όμως έχουν πραγματοποιηθεί στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων στα Καταστήματα Πωλήσεων;
Σε ποια κτήρια στεγάζονται τα Καταστήματα και πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους
πελάτες-καταναλωτές;
Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτελούν τμήματα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με σαφήνεια αποτυπωμένη και όχι με αποσπασματικά
μηνυματάκια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μιας ολοκληρωμένης εμπορικής πολιτικής που θα σέβεται τον εργαζόμενο, τον καταναλωτή αλλά και την ιστορία της ΔΕΗ, διότι η
ΔΕΗ δεν είναι το μαγαζάκι της γειτονιάς και δε θα εξαντλείται σε σχέδια "επί χάρτου" και σε τηλεδιασκέψεις.
Κυρίως όταν στα σχέδια αυτά και στις τηλεδιασκέψεις συμμετέχουν άνθρωποι που αγνοούν. Αγνοούν τη λειτουργία των Καταστημάτων και τις ανάγκες τους, αγνοούν τη σύνθεση του προσωπικού, αγνοούν τις διαδικασίες.
Κάθε δράση, σχέδιο, ενέργεια πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη υποστήριξη, που έως τώρα δεν έχει διαπιστωθεί, σε βαθμό μάλιστα προχειρότητας.
Στα παραπάνω δε βοηθά και ο κατακερματισμός των Διευθύνσεων, η συνεχής μεταβολή των οργανογραμμάτων, η δημιουργία ιεραρχικών
επιπέδων που δεν υποστηρίζονται από προσωπικό κ.α.
Και όλα αυτά δεν καλύπτονται με μπλουζάκια…
Αναμφίβολα, το Συνδικάτο θα προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών του και θα καταγγείλει κάθε αναποτελεσματικότητα που θα απαξιώνει τον Όμιλο. Η συσπείρωση αποτελεί μονόδρομο!
Ο Όμιλος ΔΕΗ θα προχωρήσει προς το μέλλον, μαζί με τους εργαζόμενους όμως!
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.ΥΠ./ΔΕΗ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Υ.Γ. Σχετικά με τις στελεχιακές ενέσεις από την αγορά, προσοχή
I.
στη δοσολογία και
II. στην αναγνωρισιμότητα του φαρμάκου.

«Ανεξήγητη» η μη απόδοση μισθολογικών κλιμακίων στη ΔΕΗ
Πρωτοφανής είναι η καθυστέρηση απόδοσης των μισθολογικών προαγωγών στη ΔΕΗ.
Παρά την σχετική Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού έπρεπε
να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στο τέλος Μαρτίου και να ακολουθήσει η απόδοση των μισθολογικών προαγωγών, στο τέλος Οκτωβρίου σε κανένα συνάδελφο στη ΔΕΗ δεν είχε αποδοθεί το δικαιούμενο κλιμάκιο.
Στις συνεχείς παρεμβάσεις μας, η ΔΕΗ "απαντούσε" με παρατάσεις στην καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης, χωρίς βεβαίως να απαντάει ουσιαστικά.
Αδυναμία ή οικονομική σκοπιμότητα;
Πότε θα αποδοθούν τα δικαιούμενα κλιμάκια;
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Ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης περικοπής
της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος ενώπιον του ΣτΕ
Όπως είναι γνωστό είχε οριστεί για τη δικάσιμο της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2020 η συζήτηση, ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, της αίτησης ακύρωσης της ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ και της ΠΟΣ/ΔΕΗ, για το ζήτημα της περικοπής της έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ.
Στο αναλυτικό δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης καθώς και στο δικόγραφο προσθέτων λόγων που καταθέσαμε ενώπιον του ΣτΕ προβάλλονται με πλήρη τεκμηρίωση λόγοι ακύρωσης της απόφασης για την περικοπή της έκπτωσης στο τιμολόγιο ρεύματος.
Όπως έχουμε ήδη σημειώσει η απόφαση της Κυβέρνησης να περικοπεί η συγκεκριμένη έκπτωση είναι αντισυνταγματική, ως ευθέως
αντίθετη στην κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ αρχή της συλλογικής αυτονομίας (άρθρο 22 παράγραφος 2 Συντάγματος και άρθρο 11 της ΕΣΔΑ).
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται με παράνομες μονομερείς ενέργειες από την πλευρά του Κράτους και, κατ’ επέκταση, της ΔΕΗ (που
προχώρησε στην περικοπή με απόφαση του ΔΣ της) να ανατραπούν συμφωνημένοι με ΣΣΕ όροι εργασίας.
Στους ανωτέρω βάσιμους ισχυρισμούς μας σχετικά με τον παράνομο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα της ανωτέρω απόφασης περικοπής της έκπτωσης του ειδικού τιμολογίου, η ΔΕΗ δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα, μη προσκομίζοντας στο ΣτΕ φάκελο απόψεων και
στοιχείων, ως όφειλε και παρά το γεγονός ότι είχε διαταχθεί προς τούτο από το Δικαστήριο.
Ως αποτέλεσμα, το Δικαστήριο ανέβαλε οίκοθεν τη συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο της 16/03/2021 και πλέον αναμένουμε με
ενδιαφέρον τις απόψεις της ΔΕΗ για το ζήτημα. Εξυπακούεται ότι η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο
Δικαστήριο.
Η παραπάνω δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ είναι μία πρώτη ενέργεια, καθώς όπως έχει προαναγγελθεί από τη ΓΕΝΟΠ/ΚΗΕ και την ΠΟΣ/ΔΕΗ
θα ακολουθήσει σειρά περαιτέρω δικαστικών και θεσμικών ενεργειών, για να αντιμετωπιστεί δραστικά και να ανατραπεί η πολλαπλώς παράνομη και αντισυνταγματική αυτή ρύθμιση.
Γραφείο Τύπου ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Με νέα του απόφαση το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε σε συνεδρίασή του,
την 22/10/2020:
1. Την κίνηση της διαδικασίας λύσης της σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι
31.12.2020, πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ι. Θεμελιώνει, σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Εταιρεία στοιχεία, δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον,
συμπληρώνει το όριο ηλικίας των 63 ετών.
ΙΙ. Συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και τουλάχιστον 15 έτη συνολικής υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, λύονται είτε δια της υποβολής παραιτήσεως εκ μέρους του εργαζομένου, είτε δια καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.
Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις
της ανωτέρω παραγράφου 1 και δεν αποχωρούν οικειοθελώς, μέχρι τις
31.12.2020, θα καταγγέλλονται σταδιακά, αρχής γενομένης από τις 31 Ιανουαρίου 2021 και κατά σειρά προτεραιότητας, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν.1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.
Στους εργαζόμενους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς,
είτε καταγγέλλεται η σύμβασή τους, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία δεν
υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2, παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως ισχύει.
3. Ειδικά στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μέχρι 31.12.2020, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία από εκδόσεως της παρούσας και μέχρι την ως
άνω ημερομηνία, η Εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το
καθαρό ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
4. Επιπλέον, το ανωτέρω κίνητρο αποχώρησης των 20.000€, θα καταβληθεί

από την Εταιρεία και στους εργαζόμενους που συμπληρώνουν τα ως άνω προβλεπόμενα όρια ηλικίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν οικειοθελώς έως τις
31.12.2020.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του
αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή ή των Διευθυντών των υπό τον ΔΝΣ Διευθύνσεων, δύναται να αποφασίσει μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, για τον αριθμό ή το ποσοστό των εργαζομένων
που θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας και θα παραμένουν στην Εταιρεία για έως ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 31.12.2021. Η ως άνω
εξαίρεση θα γίνεται μόνο για την κάλυψη ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών
ή/και εφόσον οι παραμένοντες ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν
ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται να αντικατασταθούν άμεσα.
Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με
την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων έως ένα (1) επιπλέον έτος.
6. Οι ως άνω εξαιρούμενοι εργαζόμενοι κατά την αποχώρηση τους θα λαβαίνουν το ως άνω οριζόμενο ποσό κινήτρου αποχώρησης των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€), υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στην Εταιρεία
για το πλήρες χρονικό διάστημα παράτασης που θα τους έχει δοθεί κατά τα
προαναφερόμενα.
7. Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία συμψηφίζονται με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης ένεκα λύσης της σύμβασης εργασίας και του τυχόν χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.
8. Τα ως άνω θα ισχύουν και για το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε διάφορους φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν καταλαμβάνουν τους απασχολούμενους με έμμισθη εντολή δικηγόρους, για τους οποίους εφόσον αποχωρούν οικειοθελώς από την Εταιρεία, πριν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας.

Το παρελθόν
είναι η ιστορία µα.
Το µέλλον είναι επιλογή.
Η ∆ΕΗ αλλάζει. Με νέο εµπορικό σήµα,
νέα φιλοσοφία, νέα ενέργεια, κρατάµε
τα καλύτερα από τη µακρά ιστορία µα
και προσαρµοζόµαστε στη σηµερινή
εποχή. Σήµερα, σχεδιάζουµε το µέλλον.

Ένα µε το µέλλον
dei.gr
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Λαβύρινθος η αγορά
Η "απελευθέρωση" της αγοράς ενέργειας προχωράει.
Εκφράζεται με πλήθος "πακέτων", "προσφορών", "εκπτώσεων" και άλλων δημιουργημάτων του Μάρκετινγκ, που προβάλλονται προς τους καταναλωτές.
Με υπεραπλουστεύσεις, γενικεύσεις και πολλά "ψιλά γράμματα" επιχειρείται η δημιουργία της εντύπωσης ενός ενεργειακού "παραδείσου".
Διακρίνοντας την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος στην Παραγωγή και στην Εμπορία
θα μπορούσαν να διατυπωθούν τα παρακάτω:
Σχετικά με την Παραγωγή:
Με δεδομένη τη Ζήτηση, η συρρίκνωση της λιγνιτικής Παραγωγής (στο 5,52% της συνολικής παραγωγής για το Σεπτέμβριο 2020) επέφερε τη μείωση της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Λιγνιτική παραγωγή το Σεπτέμβριο
του 2020 μειώθηκε κατά 66,39% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του
2019.

Μέση Μηνιαία Οριακή Τιμή Συστήματος

2018

2019

Μέσες Σταθμισμένες Μηνιαίες Τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2
(δημοπρασία Τ3PA) και ΟΤΣ (στον δεξιό άξονα)
Πηγή: ΔΑΠΕΕΠ

2020

Μέση Μηνιαία ΟΤΣ
€/MWh
53,50
51,63
44,28
50,35
56,32
60,69
64,42
63,83
67,06
71,40
69,30
71,25
75,28
69,01
59,87
62,40
65,91
68,14
62,14
64,02
60,91
63,32
55,35
59,68
58,38
49,23
43,65
28,51
34,27
34,04
41,13
46,13
46,62

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος
2020
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ποσοστό (%) στο σύνολο της Μηνιαίας Παραγωγής ανά τύπο
καυσίμου

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

% μεταβολή
(ως προς
09/2019)

(MWh)
200.177
114
1.876.921
184.825
1.365.886

-66,39
-65,87
17,43
-17,30
53,60

3.627.922

9,70
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Ηλεκτρικής Ενέργειας
Από την πλευρά της Εμπορίας, η κατρακύλιση της Ο.Τ.Σ., δημιούργησε τεράστια περιθώρια κέρδους (με δεδομένη τη ζήτηση)
ανά Mwh.
Και φυσικά οι Έμποροι-Προμηθευτές, δεν έχασαν χρόνο·
πλημμύρισαν τους καταναλωτές με "νέα προϊόντα", με εκπτώσεις

και πακέτα στοχεύοντας σε αύξηση ή συγκράτηση των πελατών τους
ή στην απόκτηση συγκεκριμένων τμημάτων του καταναλωτικού κοινού, δημιουργώντας έναν λαβύρινθο όπου κανένας δε γνωρίζει
πόσο θα πληρώσει τελικά την Kwh αν εφαρμοσθούν οι εκπτώσεις,
οι ρήτρες κ.λπ.

υπολογίζονται βάΟι προ ΦΠΑ Χρεώσεις Προμήθειας θα
του τιμολογίου, στο
σει των ανταγωνιστικών χρεώσεων
βάσει των διακυοποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης, και
(κατά το επίμαχο
μάνσεων στο άθροισμα (i) της μέσης
συντελεστή προδιάστημα) ΟΤΣ, προσαυξημένης επί τον
€/MWh. Η ΟΤΣ δησαύξησης 1,15, και (ii) της τιμής 8,7
ίδα του Ελληνικού
μοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελ
Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

μόζεται από τον
Η Χρέωση Προμήθειας θα αναπροσαρ
νσεις του ΚόΠρομηθευτή ακολουθώντας τις διακυμά
Προμηθευτή
του
στους Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ς «Μέγεθος
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (εφεξή
εται από: i) Την
Αναφοράς x»), όπως, αυτό καθορίζ
ς προκύπτει
Οριακή Τιμή του Συστήματος (ΟΤΣ), όπω
τισμό, ii)
μμα
γρα
από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προ
Το Μεiii)
,
εων
Όλους τους Λογαριασμούς Προσαυξήσ
ν Συμβατισοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικώ
τος που σχετίκών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), iv) Το κόσ
Αποζημίωσης
μό
ζεται με τον Μεταβατικό Μηχανισ
ανισμό ΑποζηΕυελιξίας ή τον Μακροχρόνιο Μηχ
ο εθνικό μαμίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλ
τη διασφάλιση
κροχρόνιο ή βραχυχρόνιο μέτρο για
ισχύος ή για
ύς
της διαθεσιμότητας παροχής επαρκο
προκαλεί η έλτην αντιμετώπιση προβλημάτων που
αγωγής, v) Τυλειψη ευέλικτης δυναμικότητας παρ
ς που θα προχόν επιπλέον κόστη χονδρεμπορική
των Αγορών
γίας
κύψουν από την έναρξη λειτουρ
5/2016.
Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νόμου 442

αγωνιστικών ΧρεΤο συνολικό ποσό των προ ΦΠΑ Αντ
γής επ’ αυτού του
ώσεων θα εξάγεται κατόπιν εφαρμο
ς, ήτοι του αθροίΜέσου Προσαυξημένου Αθροίσματο
ίων χρεώσεων για
σματος (i) της ΟΤΣ, (ii) των μοναδια
ς ΜΜΚΘΣΣ κατά
τους ΛΠ και (iii) της Μοναδιαίας Χρέωση
έως και (iii) προτην περίοδο κατανάλωσης, των (i)
οντα συντελεστή
σαυξημένων κατά τον εκάστοτε ισχύ
ορίζεται από τον
απωλειών δικτύου, ο οποίος καθ
απόφαση της ΡΑΕ.
Αρμόδιο Διαχειριστή και εγκρίνεται με

Θ
ηΟαα
ΤΣ υξη
θε
ί

θεί
αυξη

Θα αυξηθεί
η ΟΤΣ

α
Δε θ

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι κάθε λοΗ μετατροπή της κρατικής μονοπωλιακής αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας σε ολιγοπωλιακή, έως τώρα έχει καλύψει με ομίχλη την γής εκπτώσεις κ.τ.λ.
Αν όμως η Μέση Μηνιαία τιμή αγοράς (Ο.Τ.Σ.) υπερβεί τα
τιμολόγηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας, προβάλλοντας εκπτώσεις
ύψους 40%-50%, δώρα επιστροφές προκαταβολών έναντι κατα- 50€/ Mwh για παράδειγμα, (εφόσον υπάρχει ρήτρα Ο.Τ.Σ. 35€νάλωσης, περιλαμβάνοντας όμως συμβόλαια με ρήτρες αναπρο- 50€) τότε ο Προμηθευτής δύναται να επιβάλει πρόσθετες χρεώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ρήτρα
σαρμογής χρεώσεων, πρόωρης αποχώρησης κ.ά.
Αυτά βεβαίως αφού έχει πραγματοποιηθεί η κατανάλωση!
Οι στόχοι των παραπάνω είναι προφανείς:
1. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πιθανή αύξησης της
Οι προβληματισμοί που αναπτύσσονται αφορούν:
Ο.Τ.Σ.
1. Στο πόσο πιθανό είναι να παραπλανηθεί ο καταναλωτής και
2. Η απόκτηση καλοπληρωτών καταναλωτών και η δέσμευσή
να βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων,
τους για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.
2. Στο πόσο εφικτό είναι να ελέγξει το ποσό
Δηλ. απλουστευμένα θα μπορούσε να
που θα καλεστεί να πληρώσει; αφού η μέση
αναφερθεί:
Ο.Τ.Σ. υπολογίζεται μετά τον μήνα καταΓια παράδειγμα το Σεπτέμβριο, όλοι
νάλωσης
και υπάρχει η δυνατότητα πρόοι Προμηθευτές αγόρασαν με (Μέση
Θα αυξηθ
η ΟΤΣ εί
αυξηθεί
θα
Δε
σθετων χρεώσεων από τον Προμηθευτή;
Μηνιαία) τιμή 46,62 € κάθε Mwh και
3. Και βέβαια στο πόσο ωφελήθηκε ο
πούλαγαν στους καταναλωτές με αρχική τιμή (τιμοκαταλόγου) περίπου
καταναλωτής από τον ανταγωνι100€ την Mwh.
σμό;
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Πάμεσεπλήρηαπελευθέρωσητηςαγο
Βασικά σημεία ομιλίας στο
στο νέο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και οι ΑΠΕ, ξεκινώντας από καλύτερους όρους για τους
διαγωνισμούς και προχωρώντας κατόπιν σε πλήρη ένταξή τους στο ενιαίο σύστημα. Ακριβώς
όπως κάνουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες».
«Στηρίζουμε τους παραγωγούς ενέργειας», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης, «είμαστε κυβέρνηση της ελεύθερης οικονομίας, άρα αναγνωρίζουμε το δικαίωμά τους στα κέρδη. Αναγνωρίζουμε όμως και το δικαίωμα της βιομηχανίας και του μέσου Έλληνα για λογικότερες τιμές ενέργειας. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Θα ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο. Ισχύουν
όσα έχουμε ήδη πει για τη μείωση χρεώσεων χρήσης συστήματος της ενεργοβόρου
βιομηχανίας, τη διατήρηση του μηχανισμού αντιστάθμισης για το κόστος των ρύπων
και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ρεύμα της μέσης τάσης. Η βασική τομή όμως για τη μείωση του κόστους ενέργειας είναι το target model. Είμαστε σε
συνεχή επαφή τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερώνοντας συνεχώς για τις εξελίξεις όσο
και με την ελληνική αγορά, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ, που έχουν
κομβικό ρόλο στο πέρασμα στη νέα εποχή».
«Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της βιομηχανίας και κυρίως του μέσου Έλληνα για
χαμηλότερο κόστος ενέργειας και θα ακολουθήσουμε τον ευρωπαϊκό δρόμο για να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή ομιλία του στο συνέδριο
του Economist. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι το target model –που θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου- είναι η βασική τομή για φθηνότερη ενέργεια και θα εφαρμοστεί «όποια συμφέροντα και αν θιγούν και όποιες ιδεοληψίες και αν ταρακουνηθούν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας θα σπάσει αυγά!», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος Ιανουαρίου 2021
να έχει επιλεγεί ο ανάδοχος για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Αποκάλυψε επίσης ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται το αποτέλεσμα της διαιτησίας για τη ΛΑΡΚΟ που
θα ανοίξει το δρόμο για την προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού τον Οκτώβριο για
ένα θέμα «που εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια».
Ακολουθούν τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του κ. Χατζηδάκη:

Πρωτοβουλίες για μείωση του κόστους της ενέργειας
Αναφερόμενος στο target model, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε
ότι «η Ελλάδα παντελώς αδικαιολόγητα και εξαιτίας δογματισμών έχει μείνει η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχει εφαρμόσει. Πέρα από το ότι είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ε.Ε., αν είχαμε εφαρμόσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και της σύζευξής μας με τις γειτονικές χώρες. Θα τερματίζονταν διάφορα ειδικά καθεστώτα και δώρα των κυβερνήσεων στον
έναν και στον άλλον που στρεβλώνουν την αγορά και προξενούν αδικίες. Και κυρίως θα
έπεφταν οι τιμές για τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές».
Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε «ασυγχώρητο λάθος» ότι το σύστημα αυτό δεν έχει υιοθετηθεί. Όπως εξήγησε, «στις υπόλοιπες χώρες μπορεί μετά την υιοθέτησή του να έχουν προκληθεί ορισμένες αναταράξεις, αλλά το σύστημα αυτό οδηγεί τελικά σε χαμηλότερες τιμές για
τους καταναλωτές μέσω βασικά του ανταγωνισμού.
Ας μην εξάγουμε λάθος συμπεράσματα από το γεγονός ότι σήμερα κατά σύμπτωση η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο που οφείλεται στις ήπιες θερμοκρασίες που επικρατούν στην
Ελλάδα αυτές τις μέρες –σε συνδυασμό με μελτέμια- που επέτρεψαν την κάλυψη μεγάλου μέρους της σχετικά χαμηλής ζήτησης από φθηνή ενέργεια μέσω ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και κατ’ επέκταση της Οριακής Τιμής Συστήματος.
Η συγκυρία αυτή δεν αλλάζει την ευρύτερη τάση, ότι έχουμε δυστυχώς την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή στην Ευρώπη. Γι’ αυτό λοιπόν θα εφαρμόσουμε το target model,
όποια συμφέροντα και αν θιγούν και όποιες ιδεοληψίες και αν ταρακουνηθούν. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας!
Αμέσως μετά το go-live το οποίο θα δοθεί την 1η Νοεμβρίου μετά από διαβούλευση
με όλους τους εμπλεκόμενους, θα γίνει έως τα τέλη του έτους η σύζευξη της ελληνικής
αγοράς ενέργειας με την ιταλική. Και θα ακολουθήσει η βουλγαρική στο πρώτο τρίμηνο
του 2021. Βούλησή μας είναι να ενταχθούν στο σύστημα αυτό ουσιωδώς, και όχι θεωρητικά, όλοι οι παίκτες. Έχουμε δέσμευση από τη ΔΕΗ ότι θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Και, προφανώς, ο τερματισμός στο μέλλον των ειδικών καθεστώτων σημαίνει ότι θα ενταχθούν

Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις
«Στην ίδια κατεύθυνση της μείωσης του κόστους της ενέργειας για τα νοικοκυριά, κινείται και η πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Σήμερα πληρώνουμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις ΥΚΩ.
Είναι το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα. Θέλουμε να απαλλαγούμε από αυτό το κόστος όσο το δυνατόν νωρίτερα! Και να βελτιώσουμε παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών με το κλείσιμο των παλιών
και ιδιαίτερα ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής!
Σε αυτό το πλαίσιο:
- Υπογράφηκαν στις 10 Ιουνίου οι συμβάσεις για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2023.
- Η «μικρή» διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα ολοκληρωθεί, παρά τις αναταράξεις της εποχής, μέσα στο 2020.
- Η Νάξος θα μπει στο κλαμπ των διασυνδεδεμένων νησιών τον Οκτώβριο, ενώ εντός
του έτους θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου.
- Ολοκληρώνουμε όλες τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις των Κυκλάδων μέχρι το 2024.
- Δρομολογούμε όμως και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τις γειτονικές μας χώρες.
Αυτές περιλαμβάνουν: τη δεύτερη Γραμμή Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και την αναβάθμιση διασύνδεσης Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, δυο έργα που σχετίζονται άμεσα με την ενοποίηση της ελληνικής αγοράς με την ευρωπαϊκή».

Ιδιωτικοποιήσεις
«Προσελκύουμε ιδιωτικά κεφάλαια που θα επιτρέψουν τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υποδομών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας με τις 7 μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες προωθούμε. Ειδικότερα:
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ
Εμπορίας, για τις οποίες έχουμε πολύ έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από
το εξωτερικό. Στόχος είναι η επιλογή του αναδόχου για τη ΔΕΠΑ Υποδομών να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2021, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα ακολουθήσει.
Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την υποθαλάσσια δεξαμενή φυσικού αερίου της Καβάλας. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι πρώτες μη δεσμευτικές προσφορές.
Στη ΛΑΡΚΟ μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε υποχρέωση από το νόμο να λύσουμε
το ζήτημα μέχρι το Φεβρουάριο. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένουμε το αποτέλεσμα της
διαιτησίας μεταξύ Δημοσίου και ΛΑΡΚΟ. Και τον Οκτώβριο –ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
της διαιτησίας- ξεκινάει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ
και 35 χρόνια.
Στο σχεδιασμό μας βρίσκεται επίσης η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, για την
οποία εισαγάγαμε σχετική διάταξη στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο.
Δεν ξεχνάμε φυσικά την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, εν ευθέτω χρόνω και
με βάση τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
Τέλος, το Νοέμβριο ξεκινάει η μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Θα προχωρήσει
γρήγορα και υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί την επόμενη άνοιξη. Η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι μεταξύ των άλλων μια ισχυρή ταμειακή ένεση για τη ΔΕΗ και είναι μέρος της ευρύτερης εξυγιαντικής προσπάθειας που κάνουμε για την ίδια την επιχείρηση: Θυμάστε
πού ήταν πέρυσι η ΔΕΗ και βλέπετε πού είναι φέτος. Αυτό δεν έγινε αυτόματα, αλλά χάρη
στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης πέρυσι το Σεπτέμβριο, χάρη στο νόμο 4643/2019 που
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οράςενέργειαςγιαναπέσουνοιτιμές
ο συνέδριο του Economist
απελευθέρωσε την εταιρεία από την κρατική γραφειοκρατία καταργώντας παράλληλα τη μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους, χάρη στις προσπάθειες της διοίκησης της ίδιας της
επιχείρησης. Η προσπάθεια αυτή, εκτός από την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχιστεί
με ένα εντυπωσιακό άνοιγμα της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι συμφωνίες που
έχει ήδη συνάψει με ισχυρούς παίκτες της αγοράς δείχνουν το δρόμο. Στην ίδια κατεύθυνση,
θα έχει πολύ θετική επίδραση στο κόστος της ενέργειας και η πολιτική μας για την απεξάρτηση της ΔΕΗ και της χώρας γενικότερα από τον ρυπογόνο και κοστοβόρο λιγνίτη το 2023 (εκτός
της Πτολεμαΐδας V που θα λειτουργεί το αργότερο μέχρι το 2028)».

Προώθηση της πράσινης ενέργειας
«Η απολιγνιτοποίηση βασίζεται στο ολιστικό σχέδιο για την αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (το masterplan) που παρουσιάσαμε πριν από μία εβδομάδα, και συνδέεται άμεσα με την προώθηση της πράσινης ενέργειας. Αυτή η πολιτική προτεραιότητα συνδέεται πολύ στενά με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που
προωθούνται, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που στοχεύουν
στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων.
Η χώρα μας θα κληθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο όγκο κεφαλαίων του Ταμείου
Ανάκαμψης και η ευθύνη του Υπουργείου μας είναι πολύ μεγάλη, αν λάβουμε υπόψη
ότι πάνω από το 30% των συνολικών κεφαλαίων θα πρέπει να διοχετευθεί σε δράσεις
πράσινης ανάπτυξης.
Πρώτος σταθμός αυτής της προσπάθειας είναι η απολιγνιτοποίηση. Το masterplan για
τη μετάβαση στη μετα-λιγνίτη εποχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης είναι ένα σχέδιο που διασφαλίζει ότι η μετάβαση αυτή θα είναι πράγματι δίκαιη. Θα χρηματοδοτηθεί με 5 δισ. ευρώ- επιπλέον των πόρων που οι λιγνιτικές περιοχές θα λάβουν από το ΕΣΠΑκαι θα κινητοποιήσει επενδύσεις σε τομείς που θα προσδώσουν ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, όπως την καθαρή ενέργεια, τη βιομηχανία, τον βιώσιμο τουρισμό, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν ήδη κατατεθεί 70 επενδυτικές προτάσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα χαθούν. Και αυτό είναι μόνο η αρχή». Ορισμένα παραδείγματα των επενδύσεων που έχουν
κατατεθεί:
Η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 230 MW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αξίας
133 εκατ. ευρώ! Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 2,3 GW στη Δυτική Μακεδονία.
Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 0,5 GW στη Μεγαλόπολη.
Η άμεση έναρξη κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη, μία
επένδυση 130 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εγκαινιαστεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό την
επόμενη εβδομάδα.
Η μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία από την εταιρεία
Solaris.
Και η εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία από τη Eunice.
Γίνεται φανερό από αυτά τα παραδείγματα το πόσο στενά συνδέεται η απολιγνιτοποίηση
με την παράλληλη προώθηση της πράσινης ενέργειας, μια πολιτική προτεραιότητα που εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 20202030 για την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (από μόλις 17% σήμερα) και στο 60% της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2030.
Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε μετρήσιμο έργο να επιδείξουμε, με τον περιβαλλοντικό νόμο
4685/2000 εισαγάγαμε ρυθμίσεις που οδηγούν σε μεγάλη επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ,
όπως η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ με τη Βεβαίωση Παραγωγού. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η μείωση του συνολικού χρόνου
αδειοδότησης από τα 5-7 χρόνια σήμερα στα 2 χρόνια, που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα επεξεργαζόμαστε νέο νομοσχέδιο για την ενέργεια το οποίο θα αφορά την απλοποίηση των επόμενων φάσεων έως και την Άδεια Λειτουργίας των ΑΠΕ. Δημιουργούμε με
αυτό το νομοσχέδιο τα θεσμικά θεμέλια για τη δημιουργία υβριδικών μονάδων (που θα συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας), «κλασικών» μονάδων αποθήκευσης και υπεράκτιων αιολικών πάρκων».

Ενεργειακή Εξοικονόμηση
«Το 2019 «τρέξαμε» με επιτυχία το δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’
Οίκον” από τον οποίο επωφελήθηκαν περίπου 23.000 νοικοκυριά. Παρουσιάσαμε ήδη τον Αύγουστο που μας πέρασε το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΑΥΤΟΝΟΜΩ», προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα εί-

ναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε πρόγραμμα είχαμε στο παρελθόν σε αυτόν τον τομέα. Θα
γίνει δε προπομπός νέων προγραμμάτων-μαμούθ για την ενεργειακή εξοικονόμηση στην πατρίδα μας που θα επεκταθούν πέρα από τις κατοικίες, στις επιχειρήσεις, τον τουρισμό, στα δημόσια κτίρια. Ανεβαίνουμε λοιπόν στο «Κύμα Ανακαινίσεων», που είναι άλλωστε μια από
τις προτεραιότητες της Ε.Ε., αλλά και μια πράσινη πολιτική που είναι ταυτόχρονα δημοφιλής
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ειδικά για τον κατασκευαστικό τομέα».

Ηλεκτροκίνηση
Περνώντας στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
παρουσίασε τα απολογιστικά στοιχεία των τριών πρώτων εβδομάδων του προγράμματος «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», που δείχνουν ότι έχει αγκαλιαστεί από το κοινό. Όπως σημείωσε,
«έχουν απορροφηθεί ήδη σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό, τα οποία
έχουν δημιουργήσει τζίρο στην αγορά της τάξεως των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί πλησιάζουν τα 400, αριθμός που αντιστοιχεί
στο 75% των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων των τελευταίων 4 ετών. Και εντός
της εβδομάδας θα δημοσιεύσουμε την πρώτη λίστα με περίπου 500 εγκρίσεις αιτήσεων».

Διεθνής ενεργειακή συνεργασία
«Είναι μία προσπάθεια που στοχεύει στην αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της
χώρας και στη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας, που αποτελεί προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο:
Πρώτον, έχουμε ολοκληρώσει στην Ελλάδα την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος ήδη τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και αναμένουμε να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία έως το τέλος του έτους.
Δεύτερον, έχει πάρει σάρκα και οστά το μετοχικό σχήμα του project του τερματικού σταθμού επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο FSRU. Εγώ ο ίδιος, κατά
την επίσκεψή μου στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσα την είσοδο του ΔΕΣΦΑ στο μετοχικό κεφάλαιο του FSRU! Αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του σχήματος που θα υλοποιήσει το έργο. Η εμπορική λειτουργία του προγραμματίζεται στα τέλη του 2022 ή στις αρχές
του 2023 ανάλογα με τον χρόνο λήψης της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης από τους μετόχους.
Είναι έργο διαβαλκανικής συνεργασίας, που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας στα μάτια της ΕΕ και των ΗΠΑ.
Τρίτον, προωθούμε δυναμικά τον αγωγό Διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, τον λεγόμενο IGB, και αναμένουμε την περάτωση της κατασκευής στο τέλος του 2021. Έχει αυξημένη σημασία, καθώς μέσω της σύνδεσής του με το FSRU της Αλεξανδρούπολης, ανοίγει ένα
νέο διάδρομο διαμετακόμισης αερίου από Νότο προς Βορρά που θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή στην Ελλάδα. Παράλληλα με τον IGB, υπάρχει και ο σχεδιασμός για τους κάθετους άξονες αγωγών φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα όπως είναι η διασύνδεση των
Σκοπίων με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.
Τέταρτον, τον Μάιο κυρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Βουλή η Διακυβερνητική Συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Έργο που
όχι μόνο ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας και την ενεργειακή μας ασφάλεια, αλλά και επιβεβαιώνει τη στενή σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και των ΗΠΑ).
Πέμπτον, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το καταστατικό του East Med Gas Forum
και η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι μετατρέπεται σε μόνιμο οργανισμό το EMGF που είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περιφερειακή πρωτοβουλία που προωθεί την ειρήνη και την περιφερειακή συνεργασία την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Η διεθνής ενεργειακή συνεργασία περιλαμβάνει φυσικά και την ηλεκτρική ενέργεια! Σε
αυτό το πλαίσιο πετύχαμε πέρυσι μια μεγάλη νίκη για την Ελλάδα με την επιλογή της Θεσσαλονίκης ως έδρας του RSC - του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποστολή του νέου αυτού φορέα είναι να διασφαλίζει την συνεργασία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Συστημάτων και των αγορών
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Υψηλής σημασίας είναι και το ηλεκτρικό καλώδιο EuroAsia που θα συνδέσει το Ισραήλ με την Κύπρο
και την Ελλάδα και θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».
«Αυτή είναι η προσπάθειά μας στον τομέα της ενέργειας. Μιλάμε για σειρά σημαντικών αλλαγών που μειώνουν το κόστος της ενέργειας, προωθούν την πράσινη ενέργεια και
οικοδομούν μια διεθνή ενεργειακή πολιτική που αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια και τη
γεωστρατηγική θέση της χώρας», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
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Εγκαινιάστηκε η Ηλεκτρική Διασύνδεση της Νάξου
στην Υψηλή Τάση
Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Ηλεκτρικής
Διασύνδεσης της Νάξου στο Σύστημα Υψηλής Τάσης, σηματοδοτώντας
την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων
με το Ηπειρωτικό Σύστημα.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
Αλεξάνδρα Σδούκου, εγκαινίασαν τη διασύνδεση της Νάξου με τη
Μύκονο και την Πάρο, καθώς και τον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης στη
Νάξο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του υπουργού Εργασίας (και βουλευτή Κυκλάδων) Ιωάννη Βρούτση, του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, των βουλευτών Κυκλάδων Κατερίνας Μονογυιού και Νίκου Συρμαλένιου, του δημάρχου Νάξου Δημήτρη Λιανού, του Προέδρου της ΡΑΕ Αθανάσιου Δαγούμα και άλλων στελεχών της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την
εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων μεταξύ Νάξου-Μυκόνου
και Νάξου-Πάρου, καθώς και την κατασκευή υποσταθμού κλειστού
τύπου (GIS) στη Νάξο. Περιλαμβάνει, επίσης, την αναβάθμιση της
υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020. Επιπλέον,
αναβαθμίζεται η ηλεκτρική τροφοδότηση των νησιών Ηρακλειά,
Σχοινούσα και Κουφονήσια. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό
68 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι τριπλά χρή-

σιμο. Πρώτον, ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
των Κυκλάδων και φυσικά της Νάξου. Δεύτερον, είναι χρήσιμο περιβαλλοντικά γιατί κλείνουν τα «φουγάρα» της ΔΕΗ, είναι δηλαδή ένα
πράσινο έργο. Και τρίτον, είναι χρήσιμο οικονομικά γιατί κάθε χρόνο πληρώνουμε 700 εκατ. ευρώ για τις λεγόμενες Υπηρεσίες Κοινής
Ωφελείας (ΥΚΩ), με τις οποίες επιδοτούμε την ηλεκτροδότηση των
μη διασυνδεδεμένων νησιών. Χάρη στις νησιωτικές διασυνδέσεις που
υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, η επιβάρυνση αυτή θα μειωθεί δραστικά. Ήδη,
χάρη στην ολοκλήρωση των τριών πρώτων φάσεων της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, εξοικονομούμε περί τα 100 εκατ. ευρώ».
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Σήμερα γιορτάζουμε ένα ακόμη βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των Κυκλάδων, ένα ιστορικό έργο με προϋπολογισμό 832 εκατ. ευρώ και για τα τέσσερα στάδια υλοποίησής του. Ειδικά για τη διασύνδεση της Νάξου, μετά από
πολλά χρόνια συζητήσεων και σχεδιασμών, οι συμβάσεις υπογράφηκαν μόλις το 2018. Παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, ο ΑΔΜΗΕ
κατόρθωσε να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό έργο χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες, αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την τέταρτη και τελευταία φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη Σαντορίνη, τη Μήλο,
τη Φολέγανδρο και τη Σέριφο, θέτοντας οριστικό τέλος στα προβλήματα ηλεκτροδότησης του νησιωτικού συμπλέγματος».
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Ομιλία Α. Μάνου στο Athens
Investment Forum 9 Οκτωβρίου 2020
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
το Τεχνικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση στο εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό συνέδριο, ιδιαίτερα υπό
την παρούσα συγκυρία.
Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σας πω δυο λόγια για τον ΔΕΔΔΗΕ, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας, την θυγατρική Εταιρία του ομίλου ΔΕΗ, που διαχειρίζεται ένα δίκτυο με συνολικό μήκος 242.000 χλμ. που συνδέει με ηλεκτρική ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ απασχολεί σήμερα περίπου 5.800 μόνιμο προσωπικό, εξυπηρετεί 7,5 εκ. πελάτες και έχει συνδέσει σχεδόν
58.000 ΑΠΕ στο Δίκτυο, με συνολική ισχύ περίπου 3.926 MW. O
ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ετησίως επενδύσεις άνω των 200 εκ. ευρώ με
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ύψους 3,6 δις ευρώ.
Κυρίες και κύριοι,
Η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ σε λίγες ημέρες κλείνει ένα χρόνο
από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έθεσα ένα βασικό στόχο, τον μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν
σύγχρονο Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Έναν Διαχειριστή, που θα μπορέσει να διευκολύνει και να επιταχύνει τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε μια αγορά ενεργών καταναλωτών και νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, υλοποιώντας ταυτόχρονα με επιτυχία όλους τους
στόχους του ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα).
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση κάθε επιχειρησιακού σχεδίου όμως, είναι η συγκρότηση μιας ικανής και σωστά οργανωμένης διοικητικής ομάδας.
Ο ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του
ομίλου ΔΕΗ, δημιούργησε μια νέα σύγχρονη διοικητική ομάδα,
διαμόρφωσε μια αποτελεσματική οργανωτική δομή για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
του, αλλά και για να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τον ιδιαίτερα διευρυμένο ρόλο
του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η νέα οργανωτική μας δομή έχει ήδη παρουσιάσει τα πρώτα
αποτελέσματα και είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε ήδη καταφέρει να αντιστρέψουμε το κλίμα της από-επένδυσης της Εταιρίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία 5ετία ήταν ο μοναδικός διαχειριστής στην Ευρώπη που είχε μειούμενη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή
Βάση (ΡΠΒ), χάνοντας πλέον των 150εκ€ από τη ΡΠΒ. Ο προγραμματισμός όμως για το 2020, περιλαμβάνει αύξηση των
επενδύσεων για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα
αποτελέσει στο εξής έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης, όχι μόνο
για την ελληνική αγορά ενέργειας αλλά και για ολόκληρη την ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Ταυτόχρονα, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της Εταιρίας υλοποιείται με πολύ ταχείς ρυθμούς σε τρία επίπεδα,
• στην εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία,
• στο Δίκτυο και
• στις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποιες «ψηφιακές αλλαγές» που
έχουμε ήδη υλοποιήσει στα τρία αυτά μέτωπα.
Για την εσωτερική μας λειτουργία ένα απλό παράδειγμα είναι
η διαρκής παρακολούθηση και ανάλυση επιχειρησιακών δεικτών
(ΚPIs), η υλοποίηση συστήματος MIS (Management Information
System), η αλλαγή των κανονισμών και η αυτοματοποίηση διαδικασιών, που έχουν ήδη οδηγήσει στην ουσιαστική βελτίωση της
επιχειρησιακής μας απόδοσης σε όλους τους τομείς. Παράδειγμα η ταχύτητα ανταπόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ στις συνδέσεις ΑΠΕ.
Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2020, η Εταιρία ανταποκρίθηκε σε
(Χ3) τριπλάσια αιτήματα για συνδέσεις ΑΠΕ στο Δίκτυο συγκριτικά με ολόκληρο το έτος 2019, τόσο σε πλήθος όσο και σε ισχύ.
Στο Δίκτυο υλοποιούμε ταυτόχρονα πάρα πολλά έργα τεχνολογικής αναβάθμισης και υποδομές. Κάνουμε την απαραίτητη προεργασία για το roll out των έξυπνων μετρητών, υλοποιούμε έργα
όπως το GIS, τα συστήματα SCADA αλλά και ένα μεγάλο πλήθος
νέων καινοτόμων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων
που ψηφιοποιούν τη λειτουργία όλου του Δικτύου, μετατρέποντάς το σταδιακά σε ένα έξυπνο δίκτυο ικανό να διαχειριστεί με
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο την αυξημένη διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και όλες τις προκλήσεις από
τη διεσπαρμένη παραγωγή.
Σε ότι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η αναβάθμιση νομίζω είναι πλέον αντιληπτή σε κάθε Έλληνα πολίτη, που μπορεί
πλέον από το κινητό του να δηλώνει μέσα σε ελάχιστα λεπτά τη
βλάβη του μέσω του νέου ΜyDeddieApp που λανσάραμε πριν από
λίγο καιρό (για iOS και Android περιβάλλον) ή εναλλακτικά online και μέσω του εταιρικού μας site, ενώ πλήρως αναβαθμισμένη
είναι και η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η οποία εμφανίζεται τουλάχιστον 22% πιο γρήγορη σε σχέση με παλαιότερα με την εφαρμογή συστήματος ticketing για επιστροφή κλήσεων.
Κυρίες και κύριοι,
Η ψηφιοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ έχει αρχίσει και η τεχνολογική
του αναβάθμιση είναι ήδη ορατή.
Τέλος θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά και
σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, που αποτελεί σταθμό για την περαιτέρω πορεία του και η
οποία αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί.
Πολύ σύντομα, σε συνεργασία με τη ΡΑΕ, ολοκληρώνεται η
νέα μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ρυθμιζόμενου εσόδου,
εναρμονίζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ανοίγοντας το δρόμο για την προσέλκυση σοβαρών στρατηγικών επενδυτών στην ιδιωτικοποίηση δημιουργώντας ταυτόχρονα το σωστό και υγιές επιχειρηματικό πλαίσιο για μακρόπνοες επενδύσεις,
με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση του τελικού κόστους για τους καταναλωτές.
Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα παρέχει κίνητρα και πέναλτι για
την βελτίωση της απόδοσης του Διαχειριστή Δικτύου (performance
based system) και σε αυτό το πλαίσιο θα παρέχει ξεκάθαρα κίνητρα για τη μείωση του φαινομένου των ρευματοκλοπών,
ενός φαινομένου που επηρεάζει όλο το σύστημα ενέργειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: «Έρευνα για την εξαγορά, το 2018, της εταιρίας “EDS”, των Σκοπίων, από τη “ΔΕΗ”»
Κύριε Υπουργέ,
Στα πολλά σκοτεινά σημεία της πορείας
απαξίωσης της ΔΕΗ, διαχρονικά, συμπεριλαμβάνεται η εξαγορά μιας εταιρίας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας των Σκοπίων - της «EDS
DOOEL Skopje», στα τέλη του 2018, έναντι 4,8
εκ. €. Μαζί με τις εγγυήσεις και τα δάνεια, θεωρείται ότι, το ποσόν των κεφαλαίων που δέσμευσε η ΔΕΗ φτάνει τα 34 εκ. € (βλ.
https://worldenergynews.gr/index.php?id=37900 )
Παράλληλα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, μετά
την εξαγορά, τον Ιούλιο του 2019, αποφασίστηκε ο μετασχηματισμός της
εταιρίας από Μονοπρόσωπη ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία (JSC) – η οποία
εγκρίθηκε στις 16.1.2020 και καταβλήθηκαν 1,8 εκ. € για να κλείσει η αρνητική καθαρή θέση της. Πλέον, η εταιρία είναι καταχωρημένη στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ, ως «EDS AD Skopje», 100% θυγατρική
και με αξία 6,6 εκ. € στις 30.6.2020.
Σε συνεδρίαση της Βουλής, τον Αύγουστο του 2019, είχατε προσωπικά αναφερθεί στην προοπτική έρευνας από τη Δικαιοσύνη και τη Βου-

λή, σχετικά με τη συγκεκριμένη εξαγορά. Αναφέρατε, επίσης, την προοπτική σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, γενικότερα για τη ΔΕΗ (βλ
https://www.ieﬁmerida.gr/politiki/hatzidakis-horis-metra-tragiki-katastasi-dei). Εμείς, έχουμε ήδη υποβάλλει Ερώτηση για το πότε θα γίνει η Εξεταστική αυτή, χωρίς να έχουμε λάβει απάντηση ακόμη (8058/7.7.20)
Έχουν διατυπωθεί πολλά ερωτήματα για την εξαγορά της άνω εταιρίας σε αυτήν την τιμή, εκτός από το γεγονός της σχέσης στελεχών της
με την εκεί κυβέρνηση, όπως η αρνητική καθαρή θέση, η ζημιογόνος λειτουργία και το σχετικά μικρό της μέγεθος ( βλ. https://www.lykavitos.gr/
karampinato-skandalo-gia-eidiko-dika/ )
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πραγματοποιείται έρευνα για τα της εξαγοράς της ως άνω εταιρίας
«EDS» από τη ΔΕΗ; Αν ναι, από ποιόν και σε ποιο στάδιο βρίσκεται;
2. Η άνω έρευνα πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη “ΔΕΗ”;
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Βιλιάρδος

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. για τη «γαλάζια άλωση» πριν την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ

Σοβαρές καταγγελίες για τη «γαλάζια άλωση» που επιχειρείται από τη
νέα Διοίκηση του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΔΔΗΕ), σε αγαστή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, φέρνουν στο φως με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σαράντα πέντε (45) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλου, με ημερομηνία 10/9/2020.
Και ενώ ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρουν οι βουλευτές, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
προχωρούσε σε δηλώσεις απαξίωσης του πυλώνα του ενεργειακού μας
συστήματος και του ΔΕΔΔΗΕ αφού διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής, όπως:
«Φοβάμαι ακόμα και για μπλακ άουτ στη ΔΕΗ και γι` αυτό δεν κοιμάμαι
τα βράδια», την ίδια περίοδο, τον Ιούλιο του 2019, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η οικονομική ένδεια του ΔΕΔΔΗΕ έχει καταστήσει το ηλεκτρικό
σύστημα της χώρας επισφαλές. Πολύ πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας
«Καθημερινή» επισημαίνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί το πιο κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, συμμετέχοντας στη λειτουργική κερδοφορία της με
ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ετησίως.
Φαίνεται όμως, όπως τονίζουν οι βουλευτές, ότι η προσπάθεια απα-

ξίωσης της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ είχε ως στόχο να στρώσει το έδαφος για
την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν παρέλειψε παράλληλα να αξιοποιήσει το διάστημα έως την ιδιωτικοποίηση, για να βολέψει «γαλάζια παιδιά», κατά την προσφιλή τακτική της πολιτικής παράταξης στην οποία ανήκει, με παχυλούς μισθούς και στο ΔΕΔΔΗΕ, όπως
έκανε στη ΔΕΗ και σε πολλούς άλλους φορείς που εποπτεύει το ΥΠΕΝ,
σύμφωνα με όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Οι βουλευτές ζητούν να μάθουν εάν οι καταγγελίες για «στελέχη από
τη αγορά» που καταλαμβάνουν θέσεις στο οργανόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ,
με κριτήριο την πολιτική τους ταυτότητα, και μάλιστα σε διευθυντικές θέσεις που δημιουργούνται ειδικά για αυτούς, ισχύουν. Εάν ισχύουν συγκεκριμένα οι καταγγελίες για τη δημιουργία πληθώρας νέων διευθυντικών
θέσεων, ακόμα και σε διευθύνσεις με λίγους εργαζόμενους, εις βάρος των
συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ, του δημόσιου συμφέροντος και των
πολιτών, καθώς, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις που διευθύνσεις
λίγων εργαζομένων, «σπάνε» σε τρεις (3) Διευθύνσεις για να δημιουργηθούν
οι Διευθυντικές θέσεις!!
Ζητούν επιπλέον να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο εάν κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να «αξιοποιήσει» και την πανδημία για
να παραβιάσει τους κανόνες διαφάνειας και ανταγωνισμού και να προβεί
σε προμήθειες υγειονομικού υλικού και υπηρεσιών με απευθείας αναθέσεις
και στον ΔΕΔΔΗΕ και αιτούνται τέλος, να κατατεθούν τα σχετικά με τις προσλήψεις σε διευθυντικές θέσεις και με τη σύναψη συμβάσεων έγγραφα,
το οργανόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο του 2019 και σήμερα, καθώς
και το άθροισμα των αμοιβών των Διευθυντικών στελεχών την ίδια περίοδο.
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Σοβαρές Προβληματικές Διαστάσεις σε συμβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ
Δυστυχώς, το τελευταίο καιρό πληθαίνουν
διαρκώς οι καταγγελίες που αφορούν στον
τρόπο λειτουργίας και άσκησης διοίκησης στον
ΔΕΔΔΗΕ. Ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα ζητήματα, που αφορούν στην πρακτική συγκεκριμένων στελεχών, που έχουν τοποθετηθεί με
άμεση κυβερνητική επιλογή, αναδεικνύεται ειδικά και ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα.
Ειδικότερα, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένες
μεθοδεύσεις στον ΔΕΔΔΗΕ, που έχουν ακραία
ανησυχητικές διαστάσεις, με την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικούς εργολάβους, για το έργο της “Οπτικής Επιθεώρησης με Θερμική Απεικόνιση”. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για τακτικά διενεργούμενες επιθεωρήσεις του δικτύου, για την πρόληψη προβλημάτων, βλαβών και ζημιών
στο σύστημα.
Πιο συγκεκριμένα, έχουν συναφθεί κατά το τελευταίο διάστημα δύο
τουλάχιστον συμβάσεις με αυτό το αντικείμενο, στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Ρόδου, οι οποίες – σημειωτέον – δεν έχουν λάβει την επιβαλλόμενη θεσμική δημοσιότητα.
Για την παράκαμψη της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και
την εφαρμογή της μεθόδου των απευθείας διαπραγματεύσεων με έναν
ανάδοχο, προηγήθηκε η γνωστή μέθοδος της κατάτμησης, προκειμένου
το αντικείμενο των συμβάσεων να προσδιορισθεί σε ποσό μικρότερο του
ορίου των 20.000 ευρώ, έτσι ώστε να αποκτά νομιμοφάνεια, από αυτήν
την άποψη (με την καταστρατήγηση του σχετικού νομοκανονιστικού πλαισίου) η σκοπούμενη αποφυγή της διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.
Το πιο εξωφρενικό στοιχείο των συγκεκριμένων μεθοδεύσεων είναι
ο προσδιορισμός του αντιτίμου των συμβάσεων. Μέχρι τώρα, με βάση τα
πλήρη σχετικά στοιχεία, τα οποία είναι προφανώς και σε εσάς γνωστά, το
αντίτιμο στις συμβάσεις αυτού του είδους προσδιορίζεται σε ένα φάσμα
τιμών από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15), κατ’ ανώτατο όριο, ευρώ ανά χιλιόμετρο (ενδεικτικά: περιοχή Κορίνθου 5€/χλμ, Καβάλα 14€/χλμ.).
Όμως, στις πρόσφατες παραπάνω συμβάσεις το τίμημα ορίζεται στο ποσό
των τριάντα έξι (36) ευρώ ανά χιλιόμετρο (!!!), χωρίς να υπάρχει καμία διαφοροποίηση του αντικειμένου των συμβάσεων που να δικαιολογεί την εκτόξευση του συμβατικού κόστους.
Εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της ακραίας, εν προκειμένω, πρακτι-

κής του ΔΕΔΔΗΕ είναι και το γεγονός ότι στη μία από τις παραπάνω συμβάσεις προβλέπεται μάλιστα και ότι ο αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου εξοπλισμός (κάμερα θερμικής απεικόνισης) θα διατεθεί προς τον εργολάβο από τον ίδιο τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος αναλαμβάνει και την υποχρέωση
να εκπαιδεύσει για τη χρήση του το προσωπικό του εργολάβου – δηλ. πρόκειται για απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό εργολάβο, ο οποίος δεν έχει
καμία σχέση με το αντικείμενο ούτε σχετική εμπειρία.
Επειδή, πέρα από την αδιαφάνεια στην κατάρτιση των αναφερόμενων
συμβάσεων, το περιεχόμενό τους θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα την αλόγιστη αύξηση όλου του κύκλου εργασιών των ανάλογων συμβάσεων σε
όλη την επικράτεια, σε σημείο που να γεννάται εύλογα η πεποίθηση ότι
τούτο αποτελεί και μέρος των σκοπιμοτήτων για τη σύναψή τους.
Επειδή ο επικοινωνιακά επικαλούμενος από την Κυβέρνηση “εκσυγχρονισμός” εκφράζεται εντέλει στην πράξη με αναχρονιστικές πρακτικές
καταστρατήγησης των νομίμων διαδικασιών και με άμεσο αποτέλεσμα τη
διόγκωση του κόστους των έργων του ΔΕΔΔΗΕ.
Επειδή το κόστος των έργων του ΔΕΔΔΗΕ επιβαρύνει εν τέλει κάθε
καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα ποσοστιαία επαυξημένο,
σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται.
Επειδή με τις μεθοδεύσεις αυτές γίνεται καταφανές ότι δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον και ο κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος παροχής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες διασφαλίζετε τη διαφάνεια και ορθή
διαχείριση στη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και πως αντιμετωπίζετε το ζήτημα της σύναψης των συγκεκριμένων συμβάσεων με τα παραπάνω
χαρακτηριστικά ;
• Έχει διενεργηθεί οιοσδήποτε έλεγχος σε σχέση με τις παραπάνω συμβάσεις, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη νομιμότητα της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τη σύναψή
τους;
• Εντέλει, διαψεύδετε – ή, αντίθετα, μήπως επιβεβαιώνετε – ότι όλες οι
παραπάνω μεθοδεύσεις εντάσσονται σε ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο ενεργειακής πολιτικής και καλύπτονται από κυβερνητική έγκριση;
Η Ερωτώσα βουλευτής
Σοφία Σακοράφα

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι «μιας χρήσης»!
Οκτ 13, 2020
Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός επισπεύδουν τις ιδιωτικοποιήσεις
μεταξύ των οποίων και αυτή του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Στο νομοσχέδιο για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης που κατατέθηκε στη Βουλή επιταχύνεται η διαδικασία ορισμού του (ρυθμιζόμενου) εσόδου του Διαχειριστή, δηλαδή του «φιλέτου» που ενδιαφέρει τους
ιδιώτες, με επίσπευση των σχετικών διαδικασιών στη ΡΑΕ.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει διατυπώσει έγκαιρα και με σαφήνεια την αντίθεσή της
στη μεταφορά των παγίων της Διανομής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ και τη
μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Διατυπώνουμε διαχρονικά και με απόλυτη σαφήνεια την αντίθεσή μας στην
ιδιωτικοποίηση γιατί υποστηρίζουμε ότι τα δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς,
που αποτελούν μονοπωλιακή δραστηριότητα και έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία, πρέπει να παραμένουν υπό δημόσιο έλεγχο.
Ο Όμιλος ΔΕΗ, ένας βιομηχανικός όμιλος στρατηγικού χαρακτήρα
δεν μπορεί να σωθεί με τον τεμαχισμό και την εκποίησή του. στα ξένα και ντόπια συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κυβέρνηση έχει ευθύνη και υποχρέωση να διαχειρίζεται με προσοχή το κεφάλαιο που λέγεται ΔΕΗ!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Βασικά σημεία της Έκθεσης του
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία
• Η διπλή κρίση, υγειονομική και
οικονομική, έχει προκαλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην
αγορά εργασίας και στη ζωή των
εργαζομένων και των πολιτών. Η
κρίση έχει προκαλέσει έκρηξη αβεβαιότητας και ανασφάλειας και σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης των
εργαζομένων όσον αφορά την
προστασία θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων τους και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και όσον
αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας με τρόπο που να
διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο ευημερίας.
• Τους τελευταίους μήνες η οικονομία βυθίστηκε ξανά σε βαθιά
ύφεση και η ευθραυστότητά της επιδεινώθηκε. Το β’ τρίμηνο του 2020
το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 15,2%. Τη μεγαλύτερη μείωση υπέστησαν η κατανάλωση και οι εξαγωγές, ενώ μικρότερη ήταν
η μείωση των επενδύσεων, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν
την «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής οικονομίας.
• Τα νοικοκυριά, που ουσιαστικά στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς διατηρούν σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιό τους,
βρίσκονται σε δεινή χρηματοοικονομική θέση με σημαντικές επιπτώσεις στις καταναλωτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις τους.
Ενδεικτικό είναι ότι το β’ τρίμηνο του 2020 η ιδιωτική κατανάλωση ήταν ίση με 28,8 δισ. ευρώ όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019
ήταν ίση με 32,6 δισ. ευρώ. Η διαχείριση της πανδημικής κρίσης με
παρεμβάσεις που μειώνουν την απασχόληση και τις αμοιβές αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση
και το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών.
• Η θέση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ότι βραχυμεσοπρόθεσμα οι προοπτικές εξόδου της οικονομίας από την κρίση και η μετάβασή της σε
διατηρήσιμη δυναμική είναι συνάρτηση της προστασίας του όγκου
και της ποιότητας της απασχόλησης, και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος στα μεσαία και τα κατώτερα άκρα της κλίμακας
κατανομής του εισοδήματος.
• Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παραμένουν διαχρονικά χαμηλές, ενώ ο κύριος όγκος τους αφορά κτιριακές υποδομές. Παρατηρείται ανεπάρκεια επενδύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε ενδυνάμωση του παραγωγικού ιστού. Ο λόγος πίσω από αυτή
την ανεπάρκεια δεν είναι χρηματοδοτικός, τουλάχιστον σε επίπεδο
τομέα, ο οποίος διαχρονικά διακρίνεται από πλεόνασμα ρευστότητας και σχετικά βιώσιμη χρηματοοικονομική κατάσταση.
• Ο σημερινός όγκος και η διάρθρωση κυρίως των εγχώριων ιδιωτικών επενδύσεων είναι παράγοντες που προσθέτουν αβεβαιότητα στη
μακροοικονομική λειτουργία της οικονομίας και αναπτυξιακή ανησυχία
ως προς την πραγματική συμβολή τους στον παραγωγικό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.
• Μεσομακροπρόθεσμα, η συνοχή, η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας θα εξαρτηθεί από την αύξηση των
ιδιωτικών, των δημόσιων και των κοινωνικών επενδύσεων με έμφαση
στις πράσινες επενδύσεις. Η αύξηση των πράσινων επενδύσεων και
η πράσινη αναδιάρθρωση της καταναλωτικής δαπάνης απαιτεί πολιτική
και επιχειρηματική δέσμευση σε πολύ συγκεκριμένες κλαδικές και τομεακές παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της πράσινης παραγωγικότητας.
• Παρά την αναστολή των δημοσιονομικών περιορισμών το 2020

και το 2021, η συνέχιση της υγειονομικής κρίσης και του υφεσιακού
της αντίκτυπου -σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αστάθεια στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας- δημιουργεί σημαντικούς
περιορισμούς και προκλήσεις στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Το συνολικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να
διαμορφωθεί φέτος στο 8,6% του ΑΕΠ (έναντι πλεονάσματος 1,5%
του ΑΕΠ το 2019), ενώ το πρωτογενές έλλειμμα στο 5,7% του ΑΕΠ
(έναντι πλεονάσματος 4,4% του ΑΕΠ το 2019). Η εξέλιξη αυτή θα έχει
σοβαρό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική συνοχή του ελληνικού Δημοσίου, τερματίζοντας μια περίοδο τεσσάρων ετών διατήρησης της χώρας σε κατάσταση δημοσιονομικής φερεγγυότητας.
• Με δεδομένες τις συνθήκες στις αγορές κεφαλαίων, οι εκδόσεις νέου χρέους στην παρούσα φάση συνεπάγονται βραχυχρόνια
οφέλη σε όρους κόστους δανεισμού και περιθωρίων διαχείρισης της
υπό εξέλιξη πανδημικής κρίσης. Παρά ταύτα, αυξάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο της αναχρηματοδότησης του χρέους μεσομακροχρόνια και γι’ αυτό απαιτείται συνετή διαχείριση του μαξιλαριού ρευστότητας.
• Ο προαναφερόμενος κίνδυνος θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από
την εξομάλυνση των τρεχουσών και των μελλοντικών πρωτογενών
πλεονασμάτων και χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου, από την
επεκτατική δυναμική της οικονομίας μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των δημόσιων επενδύσεων, από την ταχεία και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και από τον χρόνο και το καθεστώς επαναφοράς των περιορισμών του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ.
• Ο πραγματισμός στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας επιτάσσει, μεταξύ άλλων, τον αναπροσανατολισμό του πλαισίου άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής με τρόπο που θα αντιμετωπίζει
τα συσσωρευμένα από τα χρόνια της κρίσης κοινωνικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές της αποκλίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από
την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και από μέτρα ενίσχυσης του
διαθέσιμου εισοδήματος, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για
τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και των προνοιακών δομών της χώρας, την περιβαλλοντική προστασία και την προαγωγή
της ευημερίας των πολιτών.
• Το μέγεθος του σοκ απασχόλησης που προκάλεσε η πανδημία
αποτυπώνεται στον δείκτη των συνολικών ωρών απασχόλησης σε
βασικές θέσεις εργασίας, ο όποιος στη χώρα μας διαμορφώθηκε το
β’ τρίμηνο του 2020 στις 62 μονάδες, έναντι 85,1 μονάδων το δ’
τρίμηνο του 2019.
• Πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, το 73% των απασχολουμένων σε όλους τους κλάδους εργαζόταν υπερωριακά, ενώ
σε ορισμένους κλάδους, όπως η μεταποίηση και οι μεταφορές, το
αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνούσε το 80%. Η πανδημική κρίση έχει μεταβάλει αυτή την εικόνα, αν και διαφαίνεται ότι αυτό, δεδομένων
των εξελίξεων στην αγορά εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας,
είναι μια προσωρινή εξαίρεση από τον κανόνα της υπερεργασίας.
Το β’ τρίμηνο του 2020 το ποσοστό των ατόμων που εργαζόταν υπερωριακά μειώθηκε σε 55%, ενώ το 19% εργαζόταν πάνω από 48
ώρες την εβδομάδα.
• Η κατάσταση αυτή αποκαλύπτει την εικόνα μιας αγοράς εργασίας
όπου έχουν ανατραπεί θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και έχει επιβληθεί de facto κατάργηση του οκταώρου και ρευστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εργασίας. Η επικράτηση κλίματος επισφάλειας και αβεβαιότητας δεν είναι ένδειξη οικονομικής και κοι-
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νωνικής προόδου. Υπάρχει σαφής και άμεση ανάγκη ενίσχυσης του
θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς εργασίας με στόχο την προστασία της εργασίας και του εισοδήματος των εργαζομένων ύστερα από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο. Η θεσμοθέτηση αυτής της
de facto κατάργησης του οκταώρου, και μάλιστα σε βάρος της αμοιβής του εργαζομένου και σε όφελος της περαιτέρω ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων,
θα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Μια
τέτοια παρέμβαση, η οποία θα καταργήσει θεμελιακά εργασιακά δικαιώματα και θα επιδεινώσει τις συνθήκες εργασίας και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, αποκαλύπτει την πολιτική κενότητα της
ρητορικής περί μετάβασης της χώρας σε ένα δίκαιο υπόδειγμα βιώσιμης μεγέθυνσης.
• Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου η έξοδος από το εργατικό δυναμικό κυμάνθηκε μεταξύ 100 χιλιάδων και 180 χιλιάδων ατόμων σε
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Ο μεγαλύτερος όγκος
αυτών των ατόμων αφορά εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και λαμβάνουν εισόδημα λιγότερο από το 50% του μισθού τους. Ο κίνδυνος φτωχοποίησης αυτών των ατόμων είναι ιδιαίτερα υψηλός.
• Το κόστος απώλειας εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα, αφού ύστερα από δύο χρόνια ανεργίας ο άνεργος έχει απολέσει το 47% του εισοδήματός του. Το αποτέλεσμα αυτό κατατάσσει
την Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωζώνη.
• Το β’ τρίμηνο του 2020 ο μέσος μηνιαίος μισθός μειώθηκε κατά
περίπου 10% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2019. Στο ίδιο διάστημα το ποσοστό των απασχολουμένων που λάμβανε από 0 έως
200 ευρώ αυξήθηκε από 1% σε περίπου 12%. Το ποσοστό των ατόμων που λάμβανε από 400 έως 600 ευρώ μειώθηκε από 16,3% σε
12,3%, ενώ το β’ τρίμηνο του 2020 το 72,9% των απασχολουμένων είχε αποδοχές λιγότερες των 1.000 ευρώ.
• Παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο του
2019, το ύψος του βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας και απέχει σημαντικά από το ύψος ενός μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το
στοιχείο αυτό λαμβάνει βαρύνουσα διάσταση αν αναλογιστεί κανείς
ότι το 31% των απασχολουμένων το β’ τρίμηνο του 2020 έλαβαν
αποδοχές μικρότερες του κατώτατου μισθού. Η πρόταση του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ είναι ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να προσαρμοστεί στο
60% του διάμεσου μισθού βάσει ενός προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους. Μια τέτοια θεσμική παρέμβαση θα συμβάλει καθοριστικά στη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης και
δίκαιης ανάπτυξης.
• Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της οικονομίας παραμένει προβληματικός αφού δεν έχουν υπάρξει βελτιώσεις στη διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι εξαγωγές μεταποιητικών και
ενδιάμεσων προϊόντων είναι συγκριτικά χαμηλές, όταν οι εισαγωγές μεταποιητικών, κεφαλαιουχικών και ενδιάμεσων προϊόντων παραμένουν υψηλές. Οι εξαγωγές εμφανίζουν μια ισχυρή τάση εξειδίκευσης σε κλάδους χαμηλής τεχνολογικής έντασης, όπως η παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων και προϊόντων χάρτου-ξύλου
καθώς και προϊόντων εξόρυξης.
• Η ποιοτική υποβάθμιση του καλαθιού εξαγώγιμων αγαθών που
παράγονται στην Ελλάδα αντανακλά την επιδείνωση της οικονομικής συνθετότητας του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος, καθώς
υποχωρεί από την 52η θέση το 2008 στην 55η το 2018 ανάμεσα
σε 133 χώρες. Παρατηρείται έτσι μια αναντιστοιχία μεταξύ της θέσης της χώρας ως προς το επίπεδο οικονομικής συνθετότητας (55η
θέση) και της θέσης ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (33η θέση) για
το 2018. Η αναντιστοιχία αυτή υποδεικνύει ότι η ποιότητα του παραγωγικού υποδείγματος υπονομεύει την προοπτική ισχυρών και δια-
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τηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης με κίνδυνο την περαιτέρω διολίσθηση
στην παγκόσμια κατάταξη ως προς το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
της χώρας. Επίσης, υποδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία είναι ανέτοιμη να μεταβεί στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
• Από το 2003 έως το 2018 η Ελλάδα έχει προσθέσει 13 νέα αγαθά στο εξαγωγικό της καλάθι, με τη συνολική τους αξία το 2018 να
ανέρχεται στα 418 εκατ. δολάρια ή στα 39 δολάρια ανά κάτοικο.
Την περίοδο 2003-2018 στην Ελλάδα η μέση συνεισφορά ανά κάτοικο του κάθε νέου προϊόντος είναι μόλις 3 δολάρια, όταν στην Πορτογαλία και στην Κύπρο ήταν 6 και 11,4 δολάρια αντίστοιχα, ενώ
στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία 7 και 11,1 δολάρια αντίστοιχα. Η
πενιχρή συνεισφορά των νέων εξαγώγιμων προϊόντων στο ΑΕΠ ερμηνεύει τη δυσκολία της χώρας να επιστρέψει σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Επίσης, αποκαλύπτει
την κενότητα της ρητορικής περί εξωστρέφειας της οικονομίας.
• Μια αποτελεσματική αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση της διαφοροποίησης του καλαθιού εξαγωγών. Αναγκαία προϋπόθεση αποτελεί η αύξηση του μεριδίου παραγωγής των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
μέσης προς υψηλής τεχνολογίας, όπως, π.χ., η παραγωγή των κλάδων «χημικών ουσιών και προϊόντων» και «ηλεκτρονικών προϊόντων».
• Στο ίδιο πλαίσιο, το αγροδιατροφικό σύστημα έχει επίσης αξιόλογες και αναξιοποίητες δυνατότητες να συμβάλει στην αντιστροφή της διαδικασίας αποδυνάμωσης της παραγωγικής βάσης. Αναλύοντας τη μεταβολή του δείκτη εξάρτησης από τις εισαγωγές σε
ορισμένα βασικά προϊόντα από το 2009 έως το 2017, παρατηρούμε ότι σε βασικά είδη διατροφής ο δείκτης εξάρτησης από τις εισαγωγές είναι υψηλός και παραμένει διαχρονικά σε υψηλό επίπεδο (γαλακτοκομικά 58,6%, κρέας 52,7%, φυτικά έλαια 43,2%) είτε
αυξάνεται (δημητριακά από 32% σε 43,2%, αμυλώδεις ρίζες από
26,9% σε 40,5%). Ο δείκτης βελτιώθηκε σημαντικά στα όσπρια και
έχει τιμή χαμηλότερη από 20% στα αλκοολούχα ποτά, τα φρούτα,
τα αυγά, τα ελαιούχα φυτά και τα λαχανικά.
• Η μεταβολή του δείκτη αυτάρκειας σε ορισμένα βασικά προϊόντα από το 2009 έως το 2017 μας δείχνει ότι ο δείκτης είναι χαμηλός σε βασικά είδη διατροφής, όσπρια (74,2%), δημητριακά (72,5%),
γαλακτοκομικά (70,6%), αμυλώδεις ρίζες (63,7%), κρέας (51,5%), σχετικά ικανοποιητικός σε αυγά (84,3%) και φυτικά έλαια (90,5%), υψηλός -κοντά στο 100%- σε ελαιούχα φυτά και αλκοολούχα ποτά, και
πολύ υψηλός στα λαχανικά (114,5%) και στα φρούτα (154,7%).
• Η εκπλήρωση του ρόλου που προσδοκάται από το αγροδιατροφικό σύστημα προϋποθέτει ριζικές αλλαγές. Πρωτίστως, απαιτείται αναπροσαρμογή των ακολουθούμενων πολιτικών και πρακτικών, οι οποίες, κατά κοινή παραδοχή, άφησαν αναξιοποίητες τις
δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Η στρατηγική για
το αγροδιατροφικό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στο μαζικό-ομογενοποιημένο και στο διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης, την πύκνωση των εγχώριων κλαδικών
διασυνδέσεων, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και
την ανέλιξη στις διεθνείς αλυσίδες αξίας, την αύξηση του ποσοστού
αυτάρκειας σε βασικά είδη διατροφής με ενίσχυση των σχετικών προϋποθέσεων και σε ισορροπία με την εξωστρέφεια.
• Ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός της χώρας μας προϋποθέτει μια ολιστική στρατηγική ιεράρχησης προτεραιοτήτων, συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αναδιάρθρωσης της παραγωγικής εξειδίκευσης σε κλαδικό και τομεακό επίπεδο σύμφωνα με: α) τις ανάγκες αύξησης του βαθμού αυτάρκειας της χώρας σε βασικά καταναλωτικά, ενδιάμεσα και τελικά αγαθά, και β) τη μεταβαλλόμενη δομή
της διεθνούς ζήτησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών και να αυξηθεί με διατηρήσιμο τρόπο η εξωστρέφεια της οικονομίας.
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