ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού»
Προς την Βουλή των Ελλήνων

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου αναφέρονται στη δηµιουργία δύο νέων από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναµικού, ανώνυµων εταιριών, µε αρχικό µοναδικό µέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη προς το σκοπό της αποεπένδυσης σχετικών
περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ
Α.Ε. κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού σε εκπλήρωση σχετικών δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άµεση λήψη
διαρθρωτικών µέτρων αποκατάστασης των δυσµενών
για τον ανταγωνισµό συνεπειών στην χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρισµού λόγω της παρελθούσης προνοµιακής
πρόσβασης της ΔΕΗ Α.Ε. στα δηµόσια κοιτάσµατα λιγνίτη. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές
αναλήφθηκαν στις αρχές του έτους κατόπιν εκτενούς
διαβούλευσης µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
του Τρίτου Προγράµµατος ESM Οικονοµικής Ενίσχυσης
και Προσαρµογής της Ελλάδας σε συµµόρφωση µε τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη µονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε.
στον λιγνίτη, που κατέστησαν αµετάκλητες µετά τις
(2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η δηµιουργία
τέτοιων επιχειρήσεων και η ισότιµη πρόσβαση σε όλες
τις πηγές ενέργειας συνάδει και µε το ευρωπαϊκό ζητούµενο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε όρους ελεύθερου ανταγωνισµού. Περαιτέρω, αυξάνεται η εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την συµµετοχή περισσότερων ισχυρών διεθνών
παικτών στην ελληνική αγορά, την προσέλκυση επενδύσεων και τελικά τη µείωση των τιµών ενέργειας στον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Β. Επιµέρους διατάξεις
Άρθρο 1
Απόσχιση συγκεκριµένων λιγνιτικών
κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε.
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η απόσχιση και εισφορά δύο συγκεκριµένων ξεχωριστών λιγνιτικών κλάδων
της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες, αντίστοιχα, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 40% του συνολικού εγκατεστηµένου λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού της
ΔΕΗ Α.Ε. µετά των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης επί συγκεκριµένων κοιτασµάτων λιγνίτη που ήδη
εξυπηρετούν και θα εξυπηρετούν µελλοντικά το παραγωγικό αυτό δυναµικό µε όρους ασφάλειας εφοδιασµού
σε καύσιµο και τελικά σε ενέργεια για την χώρα. Επισηµαίνεται ότι, οι εν λόγω κλάδοι καθορίστηκαν κατόπιν
διαβούλευσης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε

δυνητικά ενδιαφερόµενους επενδυτές και άλλους παίχτες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς ενέργειας
(market test), σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες που
προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο για θέµατα συµµόρφωσης
µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, ενώ εξειδικεύθηκαν σε
συνεργασία µε τη ΔΕΗ Α.Ε. για λόγους ασφάλειας δικαίου της επικείµενης συναλλαγής. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 καθορίζεται ότι, στην πρώτη εταιρεία, που θα
συσταθεί, η ΔΕΗ Α.Ε. εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά
στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν στη
λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην
περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής
περιοχή όπου έχουν χωροθετηθεί δηµόσια λιγνιτικά κοιτάσµατα και στη δεύτερη εταιρεία, που επίσης θα συσταθεί, εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της
Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Στις παραγράφους 3 και 4 αποτυπώνονται τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία που εισφέρονται σε κάθε µία από αυτές τις νέες εταιρείες, περιλαµβανοµένων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, αδειών
παραγωγής, δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης,
κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, βοηθητικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και οχηµάτων, καθώς και το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που αφορούν και σχετίζονται µε τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής
που αφορούν σε κάθε µία από τις εταιρείες. Στην παράγραφο 5 ρητά και για λόγους ασφάλειας δικαίου αποτυπώνεται ότι, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων ή
σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολούνται στους κλάδους αυτούς, λογίζονται έκαστος ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ
Α.Ε.. Ειδικότερα, ο µεν πρώτος λογίζεται ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης και ο δεύτερος ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Επισηµαίνεται τέλος ότι, για λόγους εύρυθµης λειτουργίας και επιχειρησιακής συνέχειας των δύο κλάδων, στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού που εκ παραδροµής δεν έχουν περιγραφεί στην αντίστοιχη συµβολαιογραφική
πράξη απόσχισης, αλλά είναι απαραίτητα για τους λόγους αυτούς και περιλαµβάνονται από οργανωτικής και
λειτουργικής άποψης στον αντίστοιχο κλάδο, λογίζονται
ως εισφερθέντα στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη
στιγµή της ολοκλήρωσης της αντίστοιχης απόσχισης
κλάδου και εισφοράς αυτού στη νέα εταιρεία.
Άρθρο 2
Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται ειδικά η σκοπούµενη απόσχιση και εισφορά των εν λόγω δύο κλάδων της ΔΕΗ
Α.Ε. στις δύο νεοϊδρυόµενες ανώνυµες εταιρείες. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ρητά ο νόµος διαλαµβάνει
για λόγους ασφάλειας δικαίου ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία υπάγονται
λειτουργικά στις δραστηριότητες του κάθε κλάδου, τα οποία καταγράφονται στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης, η ηµεροµηνία της οποίας προσδιορίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. σε µεταγενέστερο αυτής χρόνο, εισφέρονται στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη σύσταση αυτής. Η παράγραφος 2 ορίζει
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ότι, οι εν λόγω αποσχίσεις θα διενεργηθούν σύµφωνα µε
την διαδικασία και τους όρους υφισταµένων νόµων περί
εταιρικών µετασχηµατισµών και των σχετικών φορολογικών ωφεληµάτων, κατά παρέκκλιση κάποιων διατάξεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο
αυτή. Προσδιορίζεται ρητά το χρονικό εκείνο σηµείο κατά το οποίο ολοκληρώνεται η απόσχιση και εισφορά του
κάθε κλάδου και η µεταφορά των σχετικών δραστηριοτήτων στην αντίστοιχη νέα εταιρεία, το οποίο δεν είναι άλλο από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η οποία συνεπάγεται και την επέλευση
των εννόµων συνεπειών της αυτοδίκαιης µεταβίβασης
στις νέες εταιρείες του συνόλου των παντός είδους εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων, εννόµων σχέσεων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από
αυτά και εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή της κάθε νέας εταιρείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. ως προς τον αντίστοιχο
κλάδο. Προς διευκόλυνση και αποσαφήνιση της επέλευσης των εννόµων συνεπειών της σκοπούµενης απόσχισης και εισφοράς του κάθε κλάδου της ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες, καθώς και διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο απαιτήσεις, τόσο των νέων εταιρειών όσο και της ΔΕΗ Α.Ε., θεσπίζονται επιπλέον
ρυθµίσεις που αφορούν σε επιµέρους πολεοδοµικά, φορολογικά και λογιστικά ζητήµατα.
Άρθρο 3
Πλαίσιο διεθνούς διαγωνισµού
για ολοκλήρωση αποεπένδυσης
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται το πλαίσιο, το χρονοδιάγραµµα και οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας και ολοκλήρωσης ενός ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισµού µε επισπεύδουσα την ΔΕΗ Α.Ε. και
µε την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου, αλλά και την
προηγούµενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συµφωνηθείσα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποεπένδυση των δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε έναν ή περισσότερους επενδυτές
µε τη µεταβίβαση µέσω αγοραπωλησίας όλων των µετοχών εκδόσεως των δύο νέων εταιρειών υπό συνθήκες
διαφάνειας και αντικειµενικότητας. Ειδικότερα, στην παράγραφο 2 προβλέπεται ότι, ο διαγωνισµός θα προκηρυχθεί µέσω ανοικτής, διεθνούς, δηµόσιας πρόσκλησης από την ΔΕΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018 και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7 θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών και
των λοιπών συµβάσεων των παραγράφων 7 και 8 εντός
έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παράγραφο
3 τίθενται τα ελάχιστα εκείνα που πρέπει να περιλαµβάνει η δηµόσια πρόσκληση του διαγωνισµού που είναι η
διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συµµετεχόντων, οι προθεσµίες υποβολής των
δεσµευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εµπιστευτικότητας, το σχέδιο της σύµβασης αγοραπωλησίας των
µετοχών της κάθε νέας εταιρίας και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών στον ή στους προτιµητέους επενδυτές. Δίνεται
εκ του νόµου η δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να
υποβάλουν προσφορές είτε για την απόκτηση του συνό-

λου των µετοχών και των δύο νέων εταιρειών είτε για
την απόκτηση του συνόλου των µετοχών µίας από αυτές. Με τις παραγράφους 4, 5 και 6 διασφαλίζονται τα
νόµιµα οικονοµικά συµφέροντα της ΔΕΗ Α.Ε. και των µετόχων της βάσει βέλτιστων πρακτικών εκτίµησης ενός
δίκαιου εύρους εµπορικής αξίας του κάθε κλάδου ξεχωριστά (fair value range) και γνωµοδότησης από διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή περί του δικαίου και ευλόγου του
προσφεροµένου τιµήµατος (fairness opinion), ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και η οικονοµική βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των κλάδων αυτών µέχρι την ολοκλήρωση της αποεπένδυσής τους από την ΔΕΗ Α.Ε. µε τη
συνδροµή ενός εντολοδόχου παρακολούθησης
(monitoring trustee) της αποεπένδυσης και του διαγωνισµού εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε
τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο για θέµατα συµµόρφωσης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού. Με την παράγραφο 7 δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στα µέρη να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια
προκειµένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής προϋπόθεσης εντός τριών (3) µηνών από τη σύναψη της σχετικής σύµβασης αγοραπωλησίας
µετοχών, η µη πλήρωση των οποίων καθιστά αδύνατη
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής. Στην παράγραφο 8 και στο ίδιο πλαίσιο διαφάνειας και αντικειµενικότητας προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύναψης
κάθε σύµβασης παροχής υπηρεσιών (service level
agreement) ή/και µίσθωσης ακινήτων που είναι απαραίτητη για την ασφαλή και εύρυθµη τεχνική, εµπορική και διοικητική λειτουργία τόσο των νέων εταιρειών όσο και
της ΔΕΗ Α.Ε., τόσο πριν όσο και µετά την ολοκλήρωση
της σκοπούµενης αποεπένδυσης βάσει κόστους και µε
διαφανείς και συνήθεις λοιπούς εµπορικούς, τεχνικούς,
οικονοµικούς και νοµικούς όρους και προϋποθέσεις για
τέτοιου είδους συµβάσεις. Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλουν να
διατηρήσουν την οικονοµική βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των εισφεροµένων κλάδων και των νέων εταιρειών σύµφωνα µε την καλώς νοούµενη επιχειρηµατική
πρακτική που εύλογα θα επεδείκνυε κάθε συνετός επιχειρηµατίας του αντίστοιχου κλάδου, ενώ στο πλαίσιο
του διαγωνισµού και αναλόγως του σταδίου εξέλιξης και
ολοκλήρωσης αυτού και µε την επιφύλαξη δεσµεύσεων
εµπιστευτικότητας των συµµετεχόντων και των συµβούλων τους, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στους εισφερόµενους κλάδους και
το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό προκειµένου
οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές να µπορούν να διενεργήσουν έναν εύλογο νοµικό έλεγχο αυτών. Στην παράγραφο 10 και για λόγους που αφορούν στην ευστάθεια και
ασφάλεια του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο, προβλέπεται
η δυνατότητα περιορισµού, µετά από τεκµηριωµένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, βάσει των προαναφερθέντων λόγων, της αποδιδόµενης ισχύος της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθµ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. εως τα 500 MW.
Άρθρο 4
Μεταφορά προσωπικού εισφεροµένων
κλάδων στις νέες εταιρείες
Προς διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων του
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ανθρώπινου δυναµικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται
στους κλάδους αυτούς κατά την ηµεροµηνία της απόσχισης του κάθε κλάδου στην κάθε νέα εταιρεία, προβλέπεται στην παράγραφο 1 η διατήρηση σε ισχύ όλων των υφιστάµενων εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία
αυτή. Προς διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης στους
κλάδους αυτούς µετά την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, προβλέπεται στην παράγραφο 2 ότι οι νέες εταιρίες
δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναµικού, που προέρχεται από την ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων, για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών. Προς διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των κλάδων και προκειµένου να µην διακυβευθεί η οικονοµική βιωσιµότητα και η ανταγωνιστικότητα
των κλάδων αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους υπό τον έλεγχο του προτιµητέου επενδυτή,
προβλέπεται στην παράγραφο 3 ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα απόσχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης του µεταφερόµενου προσωπικού για επαναπρόσληψη τα πρώτα δύο (2)
έτη από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Τέλος,
προς διασφάλιση της εργασίας και των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων και του λοιπού προσωπικού
της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές µονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και του προσωπικού των υπηρεσιακών µονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται
κατά την ηµεροµηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, προβλέπεται στην παράγραφο 4 η δυνατότητα το προσωπικό αυτό α) να µετατεθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ
Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή β) να µετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του εργαζόµενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συµβουλίων
της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας,
στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της µετακίνησης, καθώς και ο αριθµός του
µετακινούµενου προσωπικού ή γ) να ενταχθεί σε πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις
του οποίου θα προσδιοριστούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 5
Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών
έναντι τρίτων
Δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της απόσχισης οι εισφερόµενες έννοµες σχέσεις περιέρχονται εκ του νόµου και άνευ συγκαταθέσεως των ενδιαφεροµένων µερών στις
νέες εταιρείες, το άρθρο αυτό προβλέπει ειδικές διατάξεις για την εγγυητική ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. µέχρι και από την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του κάθε κλάδου. Προς άρση κάθε αµφισβήτησης, οι διατάξεις των
άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρµόζονται στη σκοπούµενη απόσχιση και εισφορά. Περαιτέρω,
η διενέργεια του διαγωνισµού καθώς και η εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών προς τον σκοπό της υλοποίησης της αποεπένδυσης αποτελούν νόµιµες υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και των λοιπών κατά περίσταση
εµπλεκόµενων νοµικών και φυσικών προσώπων καθόσον

η αποεπένδυση αυτή συνιστά ανειληµµένη δέσµευση
της Ελληνικής Δηµοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, διευκρινίζεται ρητά ότι η σκοπούµενη απόσχιση και εισφορά, και η ολοκλήρωση της σχετικής αποεπένδυσης δεν δύναται να συνιστά από µόνη της λόγο ανατροπής εννόµων σχέσεων, καταστάσεων και συµβάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της µε τρίτους
αντισυµβαλλοµένους.
Άρθρο 6
Εισφορά δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης λιγνίτη
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση και
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που άπτονται α) την
εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) την απρόσκοπτη
διασφάλιση µε λιγνίτη των ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων κάθε εισφεροµένου κλάδου στο µέλλον για την διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της
χώρας και γ) την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου της χώρας, η εισφορά από την ΔΕΗ Α.Ε. στις
νέες εταιρείες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, των δικαιωµάτων έρευνας και
εκµετάλλευσης λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και
στη Μελίτη Φλώρινας, που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ
Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 22 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250)
και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού από 1ης Απριλίου
1960 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας µε αριθµό
27485/861 (Β΄175), καθώς και της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας µε αριθµό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄633), προκειµένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιµητέο
επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, παρέχοντας τα απαιτούµενα εχέγγυα
για την επίτευξη µελλοντικά των ανωτέρω σκοπών. Περαιτέρω, για τους ίδιους ως άνω λόγους δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και για την επίσπευση της διενέργειας
έρευνας και εκµετάλλευσης του δηµόσιου λιγνιτοφόρου
χώρου στην περιοχή της Βεύης στη Φλώρινα, προβλέπεται στην παράγραφο 2 η σύναψη σύµβασης µίσθωσης
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης του χώρου
αυτού, που δεν έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και είναι
στη διάθεση του Ελληνικού Δηµοσίου, από τον προτιµητέο επενδυτή που θα ανακηρυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο
3 για τον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτης. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους διασφάλισης
του δηµοσίου συµφέροντος, οι όροι της σύµβασης µίσθωσης δεν δύναται να είναι δυσµενέστεροι αυτών της
τελευταίας υπογραφείσας σύµβασης. Προς διασφάλιση
των βέλτιστων όρων αυτής της σύµβασης, καθώς και της
συµµόρφωσής τους µε τους κανόνες που αφορούν τον
ελεύθερο ανταγωνισµό και τους κανόνες της αγοράς, η
Ελληνική Δηµοκρατία δύναται να ζητήσει γνωµοδότηση
από ανεξάρτητο ειδικό εκτιµητή (expert opinion), η οποία
θα βεβαιώνει ότι οι όροι της σύµβασης είναι οι πλέον ενδεδειγµένοι βάσει τα ανωτέρα κριτήρια αλλά και άλλα
που τυχόν θα λάβει υπόψη του. Τέλος, στην παράγραφο
3 προβλέπεται ότι για τους ίδιους λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ισότιµης αντιµετώπισης των διοικούµενων,
η διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη της παραγράφου 1 του άρθρου αυ-
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τού, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωµάτων της ΔΕΗ
Α.Ε. παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περίοδο τουλάχιστον ίση µε
την υπολειπόµενη διάρκεια ισχύος της τελευταίας εκδοθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιµοποιούν λιγνίτη
που εξορύσσεται στις αντίστοιχες περιοχές. Η παράταση αυτή λαµβάνει χώρα κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου.
Άρθρο 7
Ειδικό τέλος δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης λιγνίτη
Προς το σκοπό της ισότιµης αντιµετώπισης των διοικουµένων – ηλεκτροπαραγωγών µε χρήση λιγνίτη που
κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και προς το σκοπό του ορθολογικότερου,
διαφανέστερου και αναλογικότερου υπολογισµού του
καταργούµενου δια του άρθρου 8 «Τέλους Ανάπτυξης
Βιοµηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Λιγνιτικούς Σταθµούς» του άρθρου 20 του
ν. 2446/1996 (Α΄ 276), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θεσπίζεται σε αντικατάσταση αυτού ένα νέο ειδικό
τέλος ύψους 1,20 ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh) παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το ανωτέρω
ειδικό τέλος δεν συνυπολογίζεται στο µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτάται από τις λιγνιτικές µονάδες µέσω σχετικής χρέωσης που προστίθεται στις χρεώσεις προσαυξήσεων της
χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού για λόγους διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας αυτών συνεπεία της
ανταποδοτικής φύσης του ειδικού αυτού τέλους προς τις
τοπικές κοινωνίες που υφίστανται άµεσα τις δυσµενείς
συνέπειες της εξόρυξης και καύσης λιγνίτη. Για το λόγο
αυτό, τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή
του παραπάνω τέλους θα χρησιµοποιηθούν ιδίως για τη
χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων µετεγκατάστασης
οικισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.
Άρθρο 8
Καταργούµενες διατάξεις
Με το άρθρο αυτό καταργούνται δύο διατάξεις. Η µεν
πρώτη αφορά στο «Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Λιγνιτικούς Σταθµούς» του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, το οποίο αντικαθίσταται από το τέλος δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης λιγνίτη του προηγούµενου άρθρου.
Η δεύτερη αφορά στον συµψηφισµό του χορηγούµενου
εφ` άπαξ βοηθήµατος µε την τυχόν καταβαλλοµένη αποζηµίωση στους ασφαλισµένους λόγω καταγγελίας της
συµβάσεως εργασίας ή συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας
ή άλλης αιτίας αποχωρήσεως, όπως ο συµψηφισµός αυτός προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 4491/1966. Με το άρθρο 34 του ν. 2773/1999 η ΔΕΗ
µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία και ρυθµίστηκε το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζοµένων της µε τη δηµιουργία ασφαλιστικού φορέα υπό τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ..
Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, εκδόθηκε το

π.δ. 51/2001 που προέβλεπε την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου ασφαλιστικού φορέα (Οργανισµός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ). Παράλληλα, η διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4491/1966 συνέχισε να ισχύει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του
ανωτέρω προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται στον
σκοπό του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Πλέον ο Φορέας που χορηγεί την
εφάπαξ παροχή είναι διαφορετικός από τη ΔΕΗ που καταβάλει τις αποζηµιώσεις και εποµένως ο συµψηφισµός
αποζηµίωσης µε εφάπαξ παροχή είναι άνευ αντικειµένου
και η σχετική διάταξη θεωρείται καταργηµένη.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και
το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου καταργείται το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (Α' 276),
όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4062/2012 (Α' 70), η οποία έχει ως εξής:
«1. Επιβάλλεται Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος από τους θερμικούς
λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, ποσοστού 0,5% επί του κύκλου
εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του
παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης
και προστασίας περιβάλλοντος των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας.
2. Τα ως άνω κονδύλια θα κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό που θα τηρείται από τη Δ.Ε.Η. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των
κονδυλίων του παραπάνω Ειδικού Λογαριασμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του
Λογαριασμού αυτού.
3. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται επιτροπή από εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των τοπικών περιφερειακών αρχών των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, της
Δ.Ε.Η. και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, έργο της
οποίας θα είναι η κατανομή των ως άνω κονδυλίων που θα γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με την παραγωγή
της ηλεκτρικής ενέργειας από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στους Νομούς
Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.»

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του ν.
4491/1966 (A΄ 1), η οποία έχει ως εξής: «Το βάσει του παρόντος άρθρου χορηγούμενον εφ` άπαξ βοήθημα
συμψηφίζεται μετά της τυχόν καταβαλλομένης αποζημιώσεως εις τους ησφαλισμένους, λόγω καταγγελίας της
συμβάσεως εργασίας ή καταλήψεώς των υπό του ορίου ηλικίας ή εξ άλλης τινός αιτίας αποχωρήσεως, καθ` α
ο νόμος ορίζει.»

Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται πίνακας τροποποιούμενων διατάξεων, καθότι το σχέδιο νόμου δεν
τροποποιεί καμία διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2018
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και
το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού
Άρθρο 1
Απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων
της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες
1. Προς εκπλήρωση των από 19 Ιανουαρίου 2018 δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων, σχετικά µε την πρόσβαση στο λιγνίτη στο πλαίσιο της υπόθεσης COMP/38.700, µέσω της αποεπένδυσης σχετικών
περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ
Α.Ε., συνιστώνται, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος νόµου, δύο (2) νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναµικού, ανώνυµες εταιρείες µε µοναδικό µέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και µε κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη.
2. Η αποεπένδυση πραγµατοποιείται µε απόσχιση και
εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. του παρακάτω περιγραφόµενου λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ
Α.Ε. µετά των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης
της ΔΕΗ Α.Ε. επί ορισµένων µε τον παρόντα νόµο κοιτασµάτων λιγνίτη, καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναµικού ως ξεχωριστών κλάδων σε καθεµία από τις δύο νέες εταιρείες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ολοκληρώνεται µε τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών σε προτιµητέους επενδυτές που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3. Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρεία η ΔΕΗ Α.Ε. εισφέρει ως
κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική
δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας
και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, όπου έχουν χωροθετηθεί δηµόσια λιγνιτικά κοιτάσµατα και στη δεύτερη εταιρεία εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της
Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως ειδικότερα ορίζονται
στον παρόντα νόµο.
3. Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη
ΔΕΗ Α.Ε. στην πρώτη νέα εταιρεία περιλαµβάνονται ιδίως:
α) η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθµ. 1 του ΑΗΣ
Μελίτης (Μελίτη 1), ονοµαστικής ισχύος 330 MW,
β) η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της υπ’ αριθµ. 2 µονάδας του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 2), ονοµαστικής ισχύος 450 MW,
γ) τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασµάτων
λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής
περιοχή, δυνάµει της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του
Υπουργού Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας µε αριθµό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄ 633), δηλαδή επί των λιγνιτικών κοιτασµάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης,
καθώς και το δικαίωµα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας

της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του Κλειδιού που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης,
δ) το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης,
ε) το σύνολο των κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης,
στ) το σύνολο των βοηθητικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και οχηµάτων του ΑΗΣ Μελίτης,
ζ) το σύνολο των λιγνιτικών αποθεµάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Μελίτης,
η) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων
που αφορούν και σχετίζονται µε τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του
ΑΗΣ Μελίτης.
4. Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη
ΔΕΗ Α.Ε. στη δεύτερη νέα εταιρεία περιλαµβάνονται ιδίως:
α) ο ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης µε τη λειτουργούσα µονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθµ. 3 αυτού (Μεγαλόπολη
3), ονοµαστικής ισχύος 300 MW,
β) η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθµ. 4 του ΑΗΣ
Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 4), ονοµαστικής ισχύος
300 MW,
γ) το γήπεδο του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
δ) το σύνολο των κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
ε) το σύνολο των βοηθητικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και οχηµάτων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
στ) το σύνολο των αποθεµάτων που αφορούν τον ΑΗΣ
Α΄ Μεγαλόπολης,
ζ) το τµήµα ή τα τµήµατα των κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που εξυπηρετούν από κοινού τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 4 και Μεγαλόπολη 5 και αφορούν στη µονάδα Μεγαλόπολη 4, τα οποία δύναται να
διαχωριστούν και κρίνονται απαραίτητα για την αυτόνοµη λειτουργία της νέας εταιρείας κατά την ηµεροµηνία
της λογιστικής κατάστασης απόσχισης. Για το τµήµα ή
τα τµήµατα των ως άνω κοινών κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που δεν δύναται να
διαχωριστούν, θα συναφθούν αντίστοιχες συµβάσεις µίσθωσης και παροχής υπηρεσιών µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε.
και της νέας εταιρείας στο πλαίσιο των προβλεπόµενων
της παραγράφου 8 του άρθρου 3. Σκοπό των συµβάσεων
αυτών αποτελεί η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της µονάδας Μεγαλόπολη 4, η οποία εισφέρεται
στη νέα εταιρεία και της µονάδας Μεγαλόπολη 5, η οποία παραµένει στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε.,
η) το τµήµα ή τα τµήµατα του γηπέδου του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που αντιστοιχούν στη µονάδα Μεγαλόπολη
4, καθώς και αυτά που αφορούν στο τµήµα ή τα τµήµατα
των κτιριακών, µηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα µεταφερθούν στη νέα εταιρεία, κατά τα
οριζόµενα ανωτέρω στην περίπτωση ζ΄,
θ) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων
που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής των µονάδων Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4,
ι) το σύνολο των αποθεµάτων που αφορούν τη µονάδα 4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης,
ια) τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης που έ-

7
χουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασµάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, δυνάµει του άρθρου
22 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250) και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού από 1 Απριλίου 1960 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας µε αριθµό 27485/861 (Β΄ 175), καθώς
και το δικαίωµα χρήσης των εδαφών κυριότητας της
ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δηµοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης,
ιβ) το δικαίωµα χρήσης του χώρου απόθεσης στερεών
παραπροϊόντων που βρίσκεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης,
ιγ) το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης συµπεριλαµβανοµένων
των υποκείµενων εκτάσεων γης,
ιδ) το σύνολο του κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των έργων πολιτικού µηχανικού
και ειδικών κατασκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία
των µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων και εξοπλισµού
γραφείου και πληροφορικής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,
ιε) το σύνολο των αποθεµάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, και
ιστ) το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων
που σχετίζονται µε την εξορυκτική δραστηριότητα του
Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
5. Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθµη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ
Α.Ε.. Ειδικότερα, ο µεν πρώτος λογίζεται ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης και ο δεύτερος ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Η αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 στα στοιχεία ενεργητικού
ή/και παθητικού των κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. δεν είναι εξαντλητική, αποτυπώνοντας κατ’ ελάχιστον τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Δηµοκρατία, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού που εκ παραδροµής δεν έχουν περιγραφεί στην
αντίστοιχη συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης, αλλά
είναι απαραίτητα για την εύρυθµη λειτουργία και επιχειρησιακή συνέχεια των ως άνω δύο κλάδων και περιλαµβάνονται από οργανωτικής και λειτουργικής άποψης
στον αντίστοιχο κλάδο, λογίζονται ως εισφερθέντα στην
αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη στιγµή της ολοκλήρωσης της αντίστοιχης απόσχισης κλάδου και εισφοράς αυτού, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2 .
Άρθρο 2
Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες
της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων
1. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ
Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κάθε κλάδου, όπως αυτά καταγράφονται στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης, η ηµεροµηνία της οποίας προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. σε µεταγενέστερο αυτής χρόνο, ει-

σφέρονται στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη σύσταση αυτής. Μέχρι την 31η Μαΐου 2018 συγκαλείται το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. για να εγκρίνει τους όρους των πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης, καθώς και λαµβάνουν χώρα οι απαραίτητες δηµοσιεύσεις των πράξεων αυτών, σύµφωνα µε
τη κείµενη νοµοθεσία.
2. Η απόσχιση πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και
τους όρους του παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως και
79 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και των άρθρων 1 έως 5
του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 και
επιπρόσθετα µε τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:
α) Η απόσχιση και εισφορά του κάθε κλάδου και η µεταφορά των σχετικών δραστηριοτήτων στην αντίστοιχη
νέα εταιρεία πραγµατοποιείται µε ταυτόχρονη σύσταση
της τελευταίας και ολοκληρώνεται µε την καταχώριση
στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
β) Η µεταφορά των εισφεροµένων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εννόµων σχέσεων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία και τις µεταβιβαζόµενες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, συντελείται αυτοδικαίως και εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή της νέας εταιρείας σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς τον αντίστοιχο κλάδο
µε µόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αντίστοιχης
πράξης απόσχισης και του καταστατικού κάθε νέας εταιρείας. Ειδικότερα, για τα ακίνητα που µεταβιβάζονται
προς τις νέες εταιρείες, ισχύουν τα εξής: για τη δηµιουργία των µεταβιβαζοµένων ακινήτων επιτρέπονται οι
κατατµήσεις µε ελάχιστο εµβαδόν 4.000 τ.µ. καθώς και η
σύσταση καθέτων συνιδιοκτησιών κατά παρέκκλιση των
νόµων 651/1977 (Α΄ 207) και 2308/1995 (Α΄ 114). Οι ιδιοκτησίες που δηµιουργούνται κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άρτιες και οικοδοµήσιµες, τα υπάρχοντα δε κατά τη δηµοσίευση του παρόντος κτίρια, κατασκευές και
εγκαταστάσεις, ως νοµίµως υφιστάµενα. Για την έκδοση
οικοδοµικών αδειών, το υφιστάµενο εντός των αρχικών
εκτάσεων εσωτερικό οδικό δίκτυο επέχει θέση κοινοχρήστων οδών, επί των οποίων τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα νοείται ότι έχουν πρόσωπο κατά τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µετά από γνώµη του
ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να χορηγούνται παρεκκλίσεις από
τους ισχύοντες όρους δόµησης, το ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
και τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό (Δ΄ 59/1989), για τη συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων στα ακίνητα που µεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες και στα εναποµείναντα ακίνητα ιδιοκτησίας
ΔΕΗ Α.Ε..
γ) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ΔΕΗ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο
είτε στο λογαριασµό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», δύναται να µεταφέρονται στις νέες εταιρείες κατά
περίπτωση, όπως αυτές αντιστοιχούν ανά νέα εταιρεία
και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου.
δ) Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις,
υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα
για τη µεταβίβαση ακινήτων, ακόµη και αυτών που έχουν
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αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται
σε παραµεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου. Για τις ανάγκες
σύνταξης των συµβάσεων απόσχισης που προβλέπονται
στον παρόντα νόµο χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο βεβαιώνεται
ότι τα ακίνητα περιλαµβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5)
προηγούµενα έτη.
ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείµενες
διατάξεις, καταχωρίσεις της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και των τυχόν συµπληρωµατικών πράξεων αυτής,
στα υποθηκοφυλακεία και κτηµατολογικά γραφεία έχουν
διαπιστωτικό χαρακτήρα, πραγµατοποιούνται δε κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου και δύναται να
διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την ως άνω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή
δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των εκδιδόµενων, κατά την παρ. 4
του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφικών διαγραµµάτων, που συνυποβάλλονται µε την αίτηση καταχώρισης
στα κτηµατολογικά βιβλία της αντίστοιχης σύµβασης απόσχισης. Η µη µεταγραφή ή καταχώρηση των παραπάνω συµβάσεων απόσχισης µέχρι και τη συµπλήρωση της
πενταετίας δεν εµποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του
χρονικού διαστήµατος και µόνον, αδειών, για την έκδοση
των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηµατολογική Εγγραφή (π.χ. Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια
Δόµησης ή Άδεια Λειτουργίας).
στ) Η ΔΕΗ Α.Ε. και οι δύο νέες εταιρείες που θα συσταθούν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης απόσχισης και
εισφοράς κάθε κλάδου συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε συµπληρωµατικών πράξεων αυτής. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων απόσχισης
και εισφοράς δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
ζ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ.
µηδενικές δηλώσεις φόρου µεταβίβασης ακινήτων (στις
οποίες περιλαµβάνονται και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου µη µετεγγραµµένου τίτλου), αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού.
η) Οι εκκρεµείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν
σε δραστηριότητες των εισφερόµενων κλάδων που περιέρχονται στις δυο νέες εταιρείες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την κάθε νέα εταιρεία ανά κλάδο, χωρίς να
απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους κάθε νέας εταιρείας.
θ) Η απόσχιση και εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις δύο
νέες εταιρείες, καθώς και η µεταβίβαση του συνόλου
των µετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιµητέους επενδυτές θα διασφαλίσουν ότι οι τελευταίοι

θα είναι σε θέση να λειτουργούν σύµφωνα µε τις περιγραφόµενες στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ρυθµιστικές
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Κάθε µορφής και φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄, που
έχουν δοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορούν στους εισφερόµενους κλάδους, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες
πράξεις απόσχισης, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε
άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι αρµόδιες διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές επανεκδίδουν, τροποποιούν ή παρατείνουν, όπου αυτό απαιτείται, κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, όλες τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄, οι οποίες αφορούν στα ως άνω εισφερόµενα στις δύο νέες εταιρείες περιουσιακά στοιχεία, επ’ ονόµατι των δύο νέων εταιρειών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως από τις εταιρείες αυτές και
µε απαραίτητη τεκµηρίωση τα εταιρικά έγγραφα που αφορούν στη νόµιµη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση αυτών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Ειδικότερα, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προβαίνει αµελλητί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγηση στην κάθε νέα εταιρεία αυτοτελούς άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις µονάδες του άρθρου 1 που περιλαµβάνονται
στην ενιαία άδεια παραγωγής, η οποία έχει χορηγηθεί
στη ΔΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 42 του ν.
2773/1999 (Α΄ 286).
ι) Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν σχηµατιστεί, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2941/2001 (A΄ 201) ή
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) ή κατ’ εφαρµογή άλλων νόµων και που σχετίζονται µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους κλάδους προς απόσχιση, µεταφέρονται µαζί
µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις νέες εταιρείες ως
στοιχεία του κλάδου εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης.
ια) Από την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων
και εισφοράς στις δύο νέες εταιρείες, αυτές υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις
υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που
αφορούν στους εργαζοµένους στους εισφερόµενους
κλάδους µε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας, µε εξαίρεση
την περίπτωση των εργαζοµένων, οι συµβάσεις των οποίων περιελήφθησαν µεν στη σχετική πράξη απόσχισης
και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης του
κάθε κλάδου και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους µε τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το
διάστηµα µεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Όρων Απόσχισης και της ολοκλήρωσης της απόσχισης κάθε κλάδου. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων,
ως προς τα οποία υποκαθίσταται η κάθε νέα εταιρεία ως
καθολική διάδοχος.
ιβ) Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός που διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στον κάθε εισφερόµενο κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µετα-
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φέρεται συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς αντίστοιχα σε κάθε νέα εταιρεία προς όφελος ή βάρος αυτής.
Στα στοιχεία του κάθε κλάδου προς απόσχιση µεταφέρονται και οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό µείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.
ιγ) Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία
σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τους
εισφερόµενους κλάδους, δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό των νέων εταιρειών, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει υποχρέωση µεταφοράς των ποσών αυτών µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία των
νέων εταιρειών. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα που θα προκύψει κατά την εν λόγω µεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι νέες εταιρείες θα µεταφέρουν
στα βιβλία τους µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού των εισφερόµενων κλάδων, όπως προκύπτουν κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
της απόσχισης θα απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε..
Μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, η ΔΕΗ Α.Ε. δεν
υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων. Οι απαιτήσεις
και υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των κλάδων προς απόσχιση που
απεικονίζονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. της ως άνω µεταβατικής περιόδου, παραµένουν στη ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς να
πραγµατοποιείται µεταφορά σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις νέες εταιρείες κατά την ολοκλήρωση
της απόσχισης. Σύµφωνα µε τα άρθρα 59, 61, 62 και 64
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποχρέωση
υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και οι νέες εταιρείες από την ολοκλήρωση της απόσχισης και εφεξής.
3. Το µετοχικό κεφάλαιο κάθε νέας εταιρείας προσδιορίζεται βάσει της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας
του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόµενου κλάδου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 2166/1993. Ειδικότερα, η πράξη απόσχισης του κάθε
κλάδου µπορεί να ορίζει ότι, µέρος της λογιστικής αξίας
του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόµενου κλάδου δύναται να απεικονισθεί και σε λογαριασµούς καθαρής θέσης (πλην του µετοχικού κεφαλαίου) της κάθε νέας εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και
φορολογικής βάσης που δικαιολογούν το σχετικό χειρισµό. Ως αντάλλαγµα για τον κάθε εισφερόµενο κλάδο
εκδίδονται από την κάθε νέα εταιρεία µετοχές ίσης αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ Α.Ε. για τους σκοπούς της διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 3.
4. Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται σε
κάθε περίπτωση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου
που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄
204), κατ’ εφαρµογή της υποπαραγράφου ΣΤ΄ 22 της
παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
4254/2014 (Α΄ 85). Για σκοπούς εφαρµογής της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχι-

κό µετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία τυχόν θα προκύψει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης
της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και µέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ο ν. 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3959/2011 (Α΄ 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλο
φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.
Άρθρο 3
Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας
για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης
1. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών
εκδόσεως των νέων εταιρειών, των οποίων θα καταστεί
δικαιούχος, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
2, σε ενδιαφερόµενα για την απόκτησή τους νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιµητέοι επενδυτές στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισµού. Ο διαγωνισµός διενεργείται µε επιµέλεια και
δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε., σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και
τις δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων
στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση λιγνίτη.
2. Ο διαγωνισµός θα προκηρυχθεί µέσω ανοικτής, διεθνούς, δηµόσιας πρόσκλησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. έως την
31η Μαΐου 2018 και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7, θα ολοκληρωθεί µε την υπογραφή της σύµβασης
αγοραπωλησίας µετοχών και των λοιπών συµβάσεων
των παραγράφων 7 και 8 εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του επόµενου εδαφίου. Η προκήρυξη του
διαγωνισµού τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης έκδοσης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
την οποία καθίστανται δεσµευτικές οι αναφερόµενες
στο άρθρο 1 δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας. Η
ολοκλήρωση του διαγωνισµού τελεί υπό την έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Με τη δηµόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συµµετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το
ύψος της οικονοµικής προσφοράς, η εµπειρία στη διαχείριση και λειτουργία µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση ορυκτών καυσίµων, η εµπειρία στην
έρευνα και εκµετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίµων,
όπως ο λιγνίτης, η χρηµατοοικονοµική, τεχνική και νοµική καταλληλότητα και επάρκεια των συµµετεχόντων, η
ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού
δικαίου, ρυθµιστικού πλαισίου τοµέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισµού), οι προθεσµίες υποβολής των δεσµευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτηµάτων
και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εµπιστευτικότητας αναφορικά µε την πρόσβαση των υποψηφίων στις
σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν
τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύµβασης
αγοραπωλησίας των µετοχών της κάθε νέας εταιρίας και
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης των µετοχών στον ή στους προτιµητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο του διαγωνισµού αυτού τα ενδια-
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φερόµενα µέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των µετοχών και των
δύο νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου
των µετοχών µίας από αυτές.
4. Προς διασφάλιση της δίκαιης αποτίµησης της εµπορικής αξίας των εισφεροµένων κλάδων, η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσει, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευµένο και κατάλληλα
πιστοποιηµένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή (independent
valuator), ο οποίος θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της
εµπορικής αξίας εκάστου των εισφεροµένων κλάδων
(fair value range). Η εκτίµηση αυτή θα παραµείνει εµπιστευτική µέχρι το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών
των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, οπότε και θα παραδοθεί στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και στον
εντολοδόχο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 6. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές προσφορές υπολείπονται της εκτίµησης αυτής, η
ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή βελτιωµένων
τελικών οικονοµικών προσφορών προς διασφάλιση των
νόµιµων οικονοµικών συµφερόντων αυτής και των µετόχων της.
5. Στα πλαίσια του χρονοδιαγράµµατος του διαγωνισµού και εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή των
τελικών οικονοµικών προσφορών, ο οποίος θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισµού από τη ΔΕΗ
Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη οριστικής απόφασης για την ανακήρυξή του ή των προτιµητέων επενδυτών, το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να
λάβει γνωµοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα, περί του
δικαίου και ευλόγου του προσφεροµένου τιµήµατος
(fairness opinion). Ο ανεξάρτητος εκτιµητής του προηγούµενου εδαφίου θα λάβει υπόψη την ανεξάρτητη εκτίµηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό και άλλα στοιχεία που αυτός θεωρεί
συναφή προς το σκοπό αυτόν, προκειµένου η ΔΕΗ Α.Ε.
να προβεί στη σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών για κάθε νέα εταιρία µε τον αντίστοιχο προτιµητέο
επενδυτή µε παράλληλη διασφάλιση των νόµιµων οικονοµικών συµφερόντων αυτής και των µετόχων της.
6. Εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, το Ελληνικό Δηµόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσουν, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευµένο σύµβουλο, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα ή άλλον διεθνή οικονοµικό σύµβουλο, που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης
(monitoring trustee) εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
την παρούσα αποεπένδυση, αναλαµβάνοντας τα καθήκοντα που ορίζονται ακολούθως, καθώς και όποια ειδικότερα δύνανται να καθορίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2. Ο εντολοδόχος οφείλει να είναι ανεξάρτητος από το Ελληνικό Δηµόσιο
και τη ΔΕΗ Α.Ε. και να µην τελεί σε σύγκρουση συµφερόντων όσον αφορά στην εντολή του. Ο εντολοδόχος
θα αµείβεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά τρόπο που δεν εµποδίζει την ανεξάρτητη και αποτελεσµατική εκπλήρωση
της εντολής του. Ο εντολοδόχος θα παρακολουθεί αφενός την τρέχουσα διαχείριση των εισφεροµένων κλάδων
προς διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας και α-

νταγωνιστικότητας αυτών και αφετέρου τη διενέργεια
και εξέλιξη του διαγωνισµού µέχρι την ολοκλήρωση της
σκοπούµενης αποεπένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό ο εντολοδόχος θα µπορεί ιδίως να προτείνει προς το Ελληνικό
Δηµόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. όσα µέτρα θεωρεί απαραίτητα
προς επίτευξη του σκοπού της εντολής του, να αξιολογεί τη συµµετοχή πιθανών επενδυτών, να παρακολουθεί
τη διαδικασία απόσχισης των εισφεροµένων κλάδων, να
παρακολουθεί την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων που τίθενται υπόψη
των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό για την διενέργεια
του νοµικού, οικονοµικού και τεχνικού ελέγχου των
προς αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων, να αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων από τους προτιµητέους
επενδυτές και τη συµµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε τις σχετικές δεσµεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του εντολοδόχου, η
ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να παρέχει σε αυτόν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες εύλογα µπορεί να απαιτήσει, σχετιζόµενες µε τους εισφερόµενους κλάδους, όπως πρόσβαση
σε έγγραφα και αρχεία, πρόσβαση στα διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και στις εγκαταστάσεις των εισφεροµένων κλάδων, σε κάθε πληροφορία σχετιζόµενη
µε το διαγωνισµό, όπως σε έγγραφα και στοιχεία που τίθενται υπόψη των συµµετεχόντων, καθώς και σε έγγραφα και αρχεία που υποβάλλονται από αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών προσφορών τους.
7. Η σύµβαση αγοραπωλησίας των µετοχών (share
purchase agreement) της κάθε νέας εταιρείας θα περιλαµβάνει τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούµενες πράξεις για έκαστο συµβαλλόµενο µέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής (conditions precedent). Στο πλαίσιο
της αντίστοιχης αγοραπωλησίας µετοχών, τα µέρη, οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειµένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων
κανονιστικών εγκρίσεων, ιδίως από ανεξάρτητες αρχές
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής προϋπόθεση εντός τριών (3) µηνών
από τη σύναψη της σχετικής σύµβασης αγοραπωλησίας
µετοχών.
8. Στο πλαίσιο του διαγωνισµού, και σε κάθε περίπτωση σε στάδιο µετά τη δηµόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα τεθούν υπόψη των συµµετεχόντων για σχολιασµό σχέδια µίας ή περισσοτέρων
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών (service level
agreements) ή/και συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων που
είναι απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθµη τεχνική,
εµπορική και διοικητική λειτουργία τόσο των νέων εταιρειών όσο και της ΔΕΗ Α.Ε.. Η τιµολόγηση της παροχής
των υπηρεσιών θα γίνεται βάσει κόστους, ενώ οι συµβάσεις θα περιλαµβάνουν διαφανείς και συνήθεις λοιπούς
εµπορικούς, τεχνικούς, οικονοµικούς και νοµικούς όρους και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συµβάσεις. Η
σύναψη των συµβάσεων, όπως θα έχουν τελικά διαµορφωθεί στο πλαίσιο του διαγωνισµού, µεταξύ είτε της
ΔΕΗ Α.Ε. είτε θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού
και οποιασδήποτε εταιρείας εκ των δύο (2) νέων εταιρειών, θα αποτελεί µία από τις προαπαιτούµενες πράξεις
(condition precedent) για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη σύ-
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σταση των νέων εταιρειών µέχρι τη θέση σε ισχύ των
προαναφεροµένων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, η
ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να συνάψει µε τις νέες εταιρείες και
για όσο αυτές θα παραµένουν θυγατρικές της, οποιεσδήποτε σχετικές συµβάσεις κρίνονται απαραίτητες για
την ασφαλή και εύρυθµη τεχνική, εµπορική και διοικητική λειτουργία των νέων εταιρειών, η ισχύς των οποίων
θα λήγει αυτοµάτως µε τη θέση σε ισχύ των προαναφεροµένων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων.
9. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και µέχρι
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 7, το Ελληνικό Δηµόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλουν να διατηρήσουν την οικονοµική βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα των εισφεροµένων κλάδων και των νέων εταιρειών σύµφωνα µε την καλώς νοούµενη επιχειρηµατική πρακτική που εύλογα θα
επεδείκνυε κάθε συνετός επιχειρηµατίας του αντίστοιχου κλάδου, όπως θα εξειδικεύεται στην ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του διαγωνισµού και αναλόγως του σταδίου εξέλιξης και ολοκλήρωσης αυτού και µε την επιφύλαξη δεσµεύσεων εµπιστευτικότητας των συµµετεχόντων και των συµβούλων τους, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παρέχει κάθε πληροφορία που
αφορά στους εισφερόµενους κλάδους και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές να µπορούν να διενεργήσουν έναν
εύλογο νοµικό έλεγχο αυτών.
10. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και
µέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη
Μεγαλόπολη σύµφωνα µε το Δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόµενη ισχύς της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθµ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης
(Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί
τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστηµένης ισχύος
αυτού, εφόσον κατά την τεκµηριωµένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήµατα ευστάθειας, περιλαµβανοµένων ζητηµάτων συµφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο.
11. Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς πλειοδοτικού
διαγωνισµού τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη διενέργειά του.
Άρθρο 4
Εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων
στους δύο κλάδους
1. Όλα τα εργασιακά δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µεταβιβάζονται, όπως έχουν διαµορφωθεί και υφίστανται κατά
την ηµεροµηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη νέα ανώνυµη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε κλάδος. Το
προσωπικό αυτό και µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης
της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται
µε τους ίδιους όρους και στους ίδιους κλάδους του

ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ στους οποίους ήταν ασφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης.
2. Μετά τη µεταβίβαση των µετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό
καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νοµοθεσία και τον κανονισµό εργασίας που θα
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Οι νέες
εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού
δυναµικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας
των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από
την ολοκλήρωση αυτών.
3. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια
προσέλκυσης µε σκοπό την εκ νέου πρόσληψη µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω µεταφερόµενου προσωπικού στις δύο (2) νέες εταιρείες τα
πρώτα δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών σύµφωνα µε την παράγραφο 7
του άρθρου 3 προκειµένου να µην διακυβευθεί η οικονοµική βιωσιµότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα
πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.
4. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές µονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών µονάδων αυτής
στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν
εισφέρεται κατά την ηµεροµηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δύναται: α) να
µετατεθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων
Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή β) να µετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του
εργαζόµενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις της µετακίνησης, καθώς και ο αριθµός
του µετακινούµενου προσωπικού ή γ) να ενταχθεί σε
πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 5
Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών
1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που οι νέες εταιρίες
συνιστούν 100% θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ Α.Ε.,
η τελευταία ευθύνεται εις ολόκληρο µε κάθε νέα εταιρεία για το σύνολο των υποχρεώσεων του αντίστοιχου
εισφερόµενου κλάδου που γεννήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτού. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωµα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων µέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση
έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη.
2. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόµενης στο άρθρο
3 αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για
τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 µόνο µέχρι το ύψος
της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στην
κάθε νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε.
έχει δικαίωµα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων µέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναλάβει µαζί µε
τον αντίστοιχο προτιµητέο επενδυτή και κατόπιν συγκεκριµένης σχετικής συµφωνίας δια µέσου της κάθε νέας εταιρείας ένα αναλογικό τµήµα του κόστους αποξήλωσης
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των µονάδων παραγωγής και αποκατάστασης λιγνιτικών
πεδίων εξόρυξης (decommissioning) κατ’ αναλογία των ετών λειτουργίας του κάθε κλάδου υπό την κυριότητα και
ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε..
3. Οι διατάξεις των άρθρων 477 και 479 του Αστικού
Κώδικα δεν εφαρµόζονται στην απόσχιση του παρόντος
νόµου.
4. Οι ενέργειες και αποφάσεις των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών,
οι οποίες λαµβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του
παρόντος νόµου και προς το σκοπό της υλοποίησης της
σχετικής αποεπένδυσης, συνιστούν εκπλήρωση νόµιµης
υποχρέωσης αυτών.
5. Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου από την ΔΕΗ Α.Ε. ή
από τις νέες εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άµεσα
συνδεδεµένης µε την επιχειρούµενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται να συνιστά από µόνη της γεγονός
καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυµβαλλόµενο το δικαίωµα για άσκηση δικαιώµατος καταγγελίας, αλυσιδωτής καταγγελίας (cross-default), υπαναχώρησης, επίσχεσης, τροποποίησης, συµψηφισµού ή εκκαθαριστικού συµψηφισµού, σε σχέση µε οποιαδήποτε
σύµβαση έχει συναφθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. µε τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης. Τα
ανωτέρω ισχύουν και για συµβάσεις που έχει συνάψει
θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. µε τρίτους.

Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα
µε το άρθρο 1 και αφετέρου στην επίσπευση της διενέργειας έρευνας και εκµετάλλευσης, το Δηµόσιο θα διεξάγει κατάλληλη διαδικασία, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία µε σκοπό τη σύναψη µε τον προτιµητέο επενδυτή, που θα ανακηρυχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 για τον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ
Μελίτης, σύµβασης µίσθωσης δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης του δηµόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην
περιοχή της Βεύης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
που δεν έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και ο οποίος είναι στη διάθεση του Δηµοσίου. Οι όροι της σύµβασης µίσθωσης δεν δύναται να είναι δυσµενέστεροι αυτών της
τελευταίας υπογραφείσας σύµβασης.
3. Η διάρκεια ισχύος των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη της παραγράφου 1, καθώς και των
αντίστοιχων παραχωρηθέντων δικαιωµάτων της ΔΕΗ
Α.Ε. παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περίοδο χρόνου τουλάχιστον
ίση µε την υπολειπόµενη διάρκεια ισχύος της τελευταίας
εκδοθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιµοποιούν λιγνίτη που εξορύσσεται στις αντίστοιχες περιοχές κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ανωτέρω παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη του Ελληνικού Δηµοσίου επί των παραπάνω δηµοσίων λιγνιτοφόρων περιοχών της Μεγαλόπολης Αρκαδίας και της
Μελίτης Φλώρινας.

Άρθρο 6
Εισφορά δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης
λιγνίτη στις νέες εταιρείες

Άρθρο 7
Ειδικό τέλος δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης λιγνίτη

1. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 1 και αφετέρου
στον απρόσκοπτο εφοδιασµό µε λιγνίτη των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής των εισφεροµένων κλάδων στο µέλλον για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, καθώς και της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, εισφέρονται
από την ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες του άρθρου 1, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, τα αναφερόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1, δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη
Μελίτη Φλώρινας, που έχουν παραχωρηθεί στην ΔΕΗ
Α.Ε. δυνάµει του άρθρου 22 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250)
και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού από 1 Απριλίου 1960
απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας µε αριθµό
27485/861 (Β΄ 175), καθώς και της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας µε αριθµό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄ 633), προκειµένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιµητέο
επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, παρέχοντας τα απαιτούµενα εχέγγυα
για την επίτευξη µελλοντικά των ανωτέρω σκοπών.
2. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσµεύσεων της Ελληνικής

1. Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή
τους έχουν παραχωρηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,20 ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/MWh)
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το ανωτέρω τέλος δεν συνυπολογίζεται στο µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτάται από τις λιγνιτικές µονάδες µέσω σχετικής χρέωσης που προστίθεται στις χρεώσεις προσαυξήσεων της
χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού. Τα κονδύλια που
θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους
θα χρησιµοποιηθούν ιδίως για τη χρηµατοδότηση έργων
υποδοµής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων µετεγκατάστασης οικισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης, κατανοµής και απόδοσης του τέλους της παραγράφου 1 στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρµογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, όπως
ιδίως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των οικείων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση
λιγνίτη για οποιονδήποτε λόγο και συνέχισης της εκµετάλλευσης ή της κατοχής των σχετικών λιγνιτοφόρων
περιοχών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρό-
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στιµα που επιβάλλονται σε περίπτωση µη καταβολής του
τέλους ή µη συµµόρφωσης µε τις λοιπές υποχρεώσεις
που προβλέπονται σε αυτήν. Σε περίπτωση υποτροπής
µπορεί να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, έκπτωση από
την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωµάτων έρευνας
και εκµετάλλευσης ή της άδειας µεταλλευτικών ερευνών, σύµφωνα µε τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας µεταλλευτικών ερευνών
διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277).
Άρθρο 8
Καταργούµενες διατάξεις
1. Το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (Α΄ 276) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4491/1966 (A΄ 1), καθώς και κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή ρήτρα ή όρος Κανονισµού Εργασίας ή Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, καταργείται.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2018
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΗΛΛΕΓΥΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ευτ. Αχτσιόγλου

Στ. Κοντονής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ.Τσακαλώτος
α.α.
Γ. Χουλιαράκης

Όλ. Γεροβασίλη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. Σταθάκης

Αλ. Χαρίτσης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης

Σ. Φάµελλος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΗΛΛΕΓΥΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αν. Πετρόπουλος

Αικ. Παπανάτσιου

Αριθµ. 99/16/2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, προβλέπεται η λήψη
διαρθρωτικών µέτρων σχετικά µε την πρόσβαση στα δηµόσια κοιτάσµατα λιγνίτη, µέσω της αποεπένδυσης περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε.,
προς εκπλήρωση σχετικών δεσµεύσεων της χώρας µας
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα:
1.α. Συνιστώνται δύο (2) νέες, από απόψεως ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναµικού, ανώνυµες εταιρείες, µε µοναδικό µέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και µε κύριο
σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση λιγνίτη.
β. Η διαδικασία αποεπένδυσης πραγµατοποιείται µε απόσχιση και εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε., του οριζόµενου
λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού αυτής, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασµάτων λιγνίτη
και των συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και
ανθρώπινου δυναµικού σε κάθε µία από τις δύο εταιρείες. Συγκεκριµένα, στην πρώτη εταιρεία εισφέρονται περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στη δεύτερη
εταιρεία εισφέρονται αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία,
δικαιώµατα και υποχρεώσεις στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας.
Η εν λόγω διαδικασία αποεπένδυσης ολοκληρώνεται
µε τη µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών εκδόσεως
των νέων εταιρειών σε προτιµητέους επενδυτές, που θα
αναδειχθούν µέσω της προβλεπόµενης διαγωνιστικής
διαδικασίας.
γ. Μνηµονεύονται τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις δύο (2) συνιστώµενες εταιρείες (µονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης, κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις,
γήπεδα ΑΗΣ, λιγνιτικά αποθέµατα, κ.λπ.).
δ. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων και των
σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., περιγράφεται στη συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη
λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα
(άρθρο 1)
2.α. Καθορίζεται η διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων στις δύο (2) νέες εταιρείες, η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους των προτεινοµένων
διατάξεων και της κείµενης νοµοθεσίας (ν. 2190/1920 και
ν. 2166/1993) µε τις προβλεπόµενες παρεκκλίσεις και συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων:
Η απόσχιση και η εισφορά του κάθε κλάδου και η µεταφορά των σχετικών δραστηριοτήτων στην αντίστοιχη
νέα εταιρεία πραγµατοποιείται µε την ταυτόχρονη σύσταση αυτής και την καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
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Η µεταφορά των εισφερόµενων στοιχείων συντελείται
αυτοδικαίως και εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή της
νέας εταιρείας σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς τον αντίστοιχο κλάδο, µε µόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αντίστοιχης πράξης
απόσχισης και του καταστατικού κάθε νέας εταιρείας.
Παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης νόµου, στις νέες εταιρείες, κατά
περίπτωση, των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων
που απεικονίζονται στον ισολογισµό της ΔΕΗ Α.Ε..
Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, άδειες,
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράµµατα, για τη
µεταβίβαση ακινήτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου. Για τις ανάγκες σύνταξης των προβλεπόµενων συµβάσεων απόσχισης χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε.,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαµβάνονται στις δηλώσεις Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5)
προηγούµενα έτη.
Ορίζεται ότι, οι µεταγραφές και οι σχετικές καταχωρίσεις των προβλεπόµενων πράξεων στα υποθηκοφυλακεία και τα κτηµατολογικά γραφεία πραγµατοποιούνται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόµου και µπορούν να διενεργηθούν εντός της οριζόµενης προθεσµίας
(5ετία από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης), χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτου.
ΓΙροβλέπεται απαλλαγή της ΔΕΗ Α.Ε. και των δύο συνιστώµενων εταιρειών, από την υποχρέωση καταβολής
αναλογικών και παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε σχετική πράξη, για την οποία απαιτείται
συµβολαιογραφικός τύπος.
Δεν απαιτείται, επίσης, η υποβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ.
µηδενικών δηλώσεων φόρου µεταβίβασης ακινήτιον, αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιοµηχανικού εξοπλισµού.
Οι δύο νέες εταιρείες υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε
όλα τα εν γένει δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούν στους εργαζόµενους στους εισφερόµενους κλάδους µε συµβάσεις
ή σχέσεις εργασίας, εξαιρουµένων των προβλεπόµενων
περιπτώσεων.
Μεταφέρεται σε κάθε νέα εταιρεία, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός που διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, συµπεριλαµβανοµένων των αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν δηµιουργηθεί
από διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης
του καθαρού ενεργητικού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία
σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τους
εισφερόµενους κλάδους δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασµό των νέων εταιρειών. Οι νέες εταιρείες θα µεταφέρουν στα βιβλία τους µε συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού των εισφερόµενων κλάδων, όπως προκύπτουν
κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης. Τα
υπόλοιπα των λογαριασµών ισολογισµού κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης θα απεικονίζονται
στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί

από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης
η ΔΕΗ Α.Ε. δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς
σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις ΦΠΑ των κλάδων προς απόσχιση που απεικονίζονται στις δηλώσεις ΦΠΑ της ως
άνω µεταβατικής περιόδου, παραµένουν στη ΔΕΗ Α.Ε.,
χωρίς να πραγµατοποιείται µεταφορά σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις νέες εταιρείες κατά την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποχρέωση
υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και οι νέες εταιρείες από την ολοκλήρωση της απόσχισης και εφεξής.
β. Το µετοχικό κεφάλαιο κάθε νέας εταιρείας προσδιορίζεται βάσει της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του
καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόµενου κλάδου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 3 του ν. 2166/1993). Ως αντάλλαγµα για τον κάθε εισφερόµενο κλάδο εκδίδονται από την κάθε νέα εταιρεία
µετοχές ίσης αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ
Α.Ε. για τους σκοπούς της προβλεπόµενης διαγωνιστικής διαδικασίας.
γ. Για τη σύσταση των νέων εταιρειών προβλέπεται,
κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας (υποπαράγραφος ΣΤ΄ 22 του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4254/2014 και άρθρο 3 του ν.2166/1993), απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (άρθρο 17 του
ν. 1676/1986), το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού (άρθρο 17 παρ. 1 του ν.
3959/2011), καθώς και από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.
(άρθρο 2)
3. Περιγράφεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης και συγκεκριµένα:
α. Προβλέπεται η πραγµατοποίηση ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο οποίος διενεργείται
µε επιµέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε., για την ανάδειξη
των προτιµητέων επενδυτών, στους οποίους η ΔΕΗ Α.Ε.
θα µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών εκδόσεως των
νέων εταιρειών.
β. Προσδιορίζεται το περιεχόµενο της δηµόσιας πρόσκλησης (διαδικασία, κριτήρια προεπιλογής και τελικής
επιλογής των συµµετεχόντων, προθεσµίες υποβολής
των δεσµευτικών προσφορών, κατάθεση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, όροι και εγγυήσεις εµπιστευτικότητας, κ.λπ.).
γ. Η ΔΕΗ Α.Ε. ορίζει, κατόπιν προηγούµενης έγκρισης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευµένο και κατάλληλα πιστοποιηµένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, για τον προσδιορισµό ενός δίκαιου εύρους της
εµπορικής αξίας των εισφερόµενων κλάδων ξεχωριστά,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. µπορεί να λάβει
γνωµοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιµητή, όπως διεθνή επενδυτική τράπεζα, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόµενου τιµήµατος, προκειµένου η
ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί στη σύναψη σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών για κάθε νέα εταιρεία.
Ορίζεται ότι, το Ελληνικό Δηµόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. θα
ορίσουν, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας και κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευµένο σύµβουλο, που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης εκ µέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δεσµεύσεων της Ελληνικής
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Δηµοκρατίας για την εν λόγω αποεπένδυση, σύµφωνα
µε τους ειδικότερα αναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις.
δ. Προσδιορίζεται το περιεχόµενο της σύµβασης αγοραπωλησίας των µετοχών της κάθε νέας εταιρείας και
ρυθµίζεται ειδικότερα η διαγωνιστική διαδικασία.
Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού τελεί υπό την
εποπτεία του Ελληνικού Δηµοσίου και κάθε άλλο σχετικό θέµα µπορεί να ρυθµίζεται, µε κοινή υπουργική απόφαση.
(άρθρο 3)
4.α. Εισάγονται ρυθµίσεις για τις εργασιακές σχέσεις
των εργαζοµένων στους κλάδους που αποσχίζονται κατά τα ανοιτέρω. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
Όλα τα εργασιακά δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται µε σύµβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται,
µεταβιβάζονται, όπως έχουν διαµορφωθεί και υφίστανται κατά την ηµεροµηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη
νέα ανώνυµη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε
κλάδος. Το προσωπικό αυτό και µετά την ηµεροµηνία µεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να
ασφαλίζεται µε τους ίδιους όρους και στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ στους οποίους ήταν ασφαλισµένο κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης.
Οι νέες εταιρείες δεν µπορούν να προβούν σε απολύσεις εργατικού δυναµικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ
Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι
(6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών.
Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης µε σκοπό την εκ νέου πρόσληψη µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω µεταφερόµενου προσωπικού στις δύο (2) νέες εταιρείες τα
πρώτα δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης αγοραπωλησίας µετοχών.
Εια το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε
υπηρεσιακές µονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας,
καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών µονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ηµεροµηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες: α) µετάθεση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε., β) µετακίνηση σε
άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., γ) ένταξη σε
πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Καθορίζεται αναλυτικά το πλαίσιο ευθύνης της ΔΕΗ
Α.Ε. και των νέων εταιρειών.
(άρθρα 4, 5)
5. Ορίζεται ότι:
α. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, εισφέρονται από την ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες,
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, τα µνηµονευόµενα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη
στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας,
που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., προκειµένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιµητέο επενδυτή
που θα προκόψει από την κατά τα ανωτέρω διαγωνιστική
διαδικασία.
β. Για τον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ
Μελίτης, το Δηµόσιο διεξάγει κατάλληλη διαδικασία για
τη σύναψη, µε τον προτιµητέο επενδυτή του κοιτάσµατος στη Μελίτη Φλώρινας, σύµβασης µίσθωσης δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης του δηµόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας, που δεν έχει παραχωρηθεί στη

ΔΕΗ Α.Ε. και ο οποίος είναι στη διάθεση του Δηµοσίου.
Οι όροι της σύµβασης µίσθωσης δεν µπορεί να είναι δυσµενέστεροι αυτών της τελευταίας υπογραφείσας σύµβασης.
γ. Η διάρκεια ισχύος των κατά τα ανωτέρω δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη, καθώς και των
αντίστοιχων παραχωρηθέντων δικαιωµάτων της ΔΕΗ
Α.Ε. παρατείνεται µε υπουργική απόφαση, για περίοδο
χρόνου τουλάχιστον ίση µε την υπολειπόµενη διάρκεια ισχύος της τελευταίας εκδοθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής
που χρησιµοποιούν λιγνίτη, που εξορύσσεται στις αντίστοιχες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης.
Οµοίως, µε υπουργική απόφαση, ρυθµίζονται όλα τα
θέµατα για την εφαρµογή των προαναφερόµενων ρυθµίσεων.
(άρθρο 6)
6.α. Επιβάλλεται υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο
δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
ειδικό τέλος ύψους 1,20 ευρώ ανά µεγαβατώρα (€/Μ\\Τι)
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το ανωτέρω τέλος δεν συνυπολογίζεται στο µεταβλητό κόστος των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτάται από τις λιγνιτικές µονάδες µέσω σχετικής χρέωσης που προστίθεται στις χρεώσεις προσαυξήσεων της
χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού.
Παράλληλα, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 20 του ν. 2446/1996, µε τις οποίες θεσπίσθηκε
Τέλος Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Περιοχών Παραγωγής
Ρεύµατος από τους θερµικούς λιγνιτικούς σταθµούς των
νοµών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, ποσοστού
0,5% επί του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ Α.Ε.
β. Τα κονδύλια που προκύπτουν από την επιβολή του
ανωτέρω τέλους χρησιµοποιούνται ιδίως για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, ανάπτυξης και προστασίας
του περιβάλλοντος και έργων µετεγκατάστασης οικισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης
και Φλώρινας.
γ. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία είσπραξης, κατανοµής και απόδοσης του προαναφερόµενου τέλους στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρµογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρόστιµα
που επιβάλλονται σε περίπτωση µη καταβολής του τέλους ή µη συµµόρφωσης µε τις λοιπές υποχρεώσεις που
προβλέπονται σε αυτήν. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να προβλεφθεί έκπτωση από την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης ή
της άδειας µεταλλευτικών ερευνών, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (Μεταλλευτικός
Κώδικας).
δ. Παρατίθενται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
που καταργούνται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις.
(άρθρα 7, 8)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλείται, επί
του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου), κατά περίπτωση,
ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων από την είσπραξη: α) των δικαιωµάτων του Δηµοσίου σε µεγαλύτερο
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των υφιστάµενων ύψος, λόγω σύναψης, µε τον προτιµητέο επενδυτή του κοιτάσµατος στη Μελίτη Φλώρινας,
νέας σύµβασης µίσθιοσης δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης του δηµόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην
περιοχή της Βεύης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,
(άρθρο 6 παρ. 2)
β) τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων, στην περίπτωση
µη καταβολής του προβλεπόµενου ειδικού τέλους από
τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ή
µη συµµόρφωση µε τις λοιπές υποχρεώσεις, το ύψος
των οποίων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός και είδος παραβάσεων, κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικής υπουργικής απόφασης,
(άρθρο 7 παρ. 2)
Αθήνα, 13 Απριλίου 2018
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και
το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

Δημιουργία

δύο νέων από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και

ανθρώπινου δυναμικού, ανώνυμων εταιριών, με αρχικό μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ
Α.Ε. (με απόσχιση και εισφορά αντίστοιχων κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. στους ΑΗΣ
Μελίτης και Μεγαλόπολης) και κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη προς το σκοπό της αποεπένδυσης σχετικών
περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. κατόπιν διεθνούς
πλειοδοτικού διαγωνισμού σε εκπλήρωση σχετικών δεσμεύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις
C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (case COMP/38.700)
για άμεση λήψη διαρθρωτικών μέτρων αποκατάστασης των δυσμενών για τον
ανταγωνισμό συνεπειών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού της χώρας λόγω
της παρελθούσης προνομιακής πρόσβασης της ΔΕΗ Α.Ε. στα δημόσια κοιτάσματα
λιγνίτη.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

1. Πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα και βασικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας και
ολοκλήρωσης

ενός

ανοικτού,

διεθνούς,

πλειοδοτικού

διαγωνισμού

με

επισπεύδουσα την ΔΕΗ Α.Ε. και με την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά
και την προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η συμφωνηθείσα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποεπένδυση των δύο
λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε έναν ή περισσότερους προτιμητέους επενδυτές
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με τη μεταβίβαση λόγω αγοραπωλησίας όλων των μετοχών εκδόσεως των δύο
νέων εταιρειών υπό συνθήκες διαφάνειας και αντικειμενικότητας με ταυτόχρονη
διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων της ΔΕΗ Α.Ε. και των
μετόχων της.
2. Εισφορά από την ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες, κατ’ εξαίρεση και κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, των
δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ
Α.Ε. στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας, προκειμένου αυτά να
περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή που θα προκύψει από την
ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την
επίτευξη μελλοντικά των σκοπών του νόμου. Για τους ίδιους λόγους δημοσίου
συμφέροντος, καθώς και για την επίσπευση της έρευνας και εκμετάλλευσης του
δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης στη Φλώρινα, προβλέπεται
η σύναψη σύμβασης μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του
χώρου αυτού, που δεν έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και είναι στη διάθεση του
Ελληνικού Δημοσίου, από τον προτιμητέο επενδυτή για τον κλάδο ΑΗΣ Μελίτης.
3. Αντικατάσταση του (ποσοστιαίου επί του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ
Α.Ε.)

«Τέλους

Ανάπτυξης

Βιομηχανικών

Περιοχών

Παραγωγής

Ηλεκτρικής

Ενέργειας από Λιγνιτικούς Σταθμούς» του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 (Α'276)
από ένα νέο, ορθολογικότερο, διαφανέστερο και αναλογικότερο ειδικό τέλος
υπολογιζόμενο σε Ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από λιγνίτη για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των διοικουμένων –
ηλεκτροπαραγωγών με χρήση λιγνίτη προς όφελος των Π.Ε. Αρκαδίας, Κοζάνης
και Φλώρινας, όπου διεξάγονται και οι σχετικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

19

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο
καθιστά αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης:
Η κύρια ρύθμιση έρχεται σε εκπλήρωση δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Θεσμούς για άμεση λήψη διαρθρωτικών μέτρων
αποκατάστασης των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών στην χονδρεμπορική
αγορά ηλεκτρισμού λόγω της παρελθούσης προνομιακής πρόσβασης της ΔΕΗ Α.Ε. στα
δημόσια κοιτάσματα λιγνίτη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές
αναλήφθηκαν στις αρχές του έτους κατόπιν εκτενούς διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του Τρίτου Προγράμματος ESM Οικονομικής Ενίσχυσης και
Προσαρμογής της Ελλάδας σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009)
6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στον
λιγνίτη, που κατέστησαν αμετάκλητες μετά τις (2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις
του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία
των επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων:
Η ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του εγχώριου
λιγνίτη, συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού. Περαιτέρω, αυξάνεται η
εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για τη συμμετοχή περισσότερων ισχυρών διεθνών παικτών στην
ελληνική αγορά, την προσέλκυση απευθείας αλλοδαπών επενδύσεων, και τελικά τη
μείωση των τιμών ενέργειας στον τελικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.
1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που
επηρεάζει άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση
και προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής:

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τη ΔΕΗ Α.Ε. και τους επενδυτές στον
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού που
διαμορφώνονται και έμμεσα τους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
της προσδοκώμενης μείωσης των τιμών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του
απασχολούμενου στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης
του ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά
τα επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών:
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Στην ίδια κατεύθυνση στόχευε και ο ν. 4273/2014 (Α΄146) περί δημιουργίας νέας
καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας (άλλως «Μικρή ΔΕΗ»), πλην όμως ο
σκοπός του νόμου και η έκταση των φερόμενων προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών
στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. ξεπερνούσε υπέρμετρα τις επιταγές των αποφάσεων C(2008)
824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της
ΔΕΗ Α.Ε. στον λιγνίτη.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ
(εφόσον υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη
συγκεκριμένη χώρα:
Παρόμοιο προηγούμενο ως προς τις τελικά αναληφθείσες υποχρεώσεις αποεπένδυσης
λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ελεγχόμενης εταιρείας (αν και ουσιωδώς
διαφορετικό καθότι αφορούσε σε υπόθεση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης αυτής)
αποτελεί και η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/39.727 – ČEZ and others
(βλ. και http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-320_en.htm)
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που
πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη
ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να
προσεχθούν κατά την εφαρμογή της:
Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονομικών για θέματα του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για
την

υλοποίηση

της

αποεπένδυσης,

καθώς

και

αποφάσεων

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα παραχώρησης και παράτασης δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, και είσπραξης, κατανομής και απόδοσης του νέου
ειδικού τέλους εκμετάλλευσης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη.

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1

Αναφέρατε

αναλυτικά

ποιες

κατηγορίες

επιχειρήσεων

αφορά

η

αξιολογούμενη ρύθμιση:
Οι δύο νέες ανώνυμες εταιρίες που θα συσταθούν σε εκπλήρωση της κύριας ρύθμισης
θα έχουν ως κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
με χρήση λιγνίτη, αλλά θα δύνανται να δραστηριοποιηθούν και στην προμήθεια και
εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, τόσο η κύρια όσο και οι λοιπές προτεινόμενες
ρυθμίσεις αφορούν έμμεσα όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους αυτούς του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και στους τελικούς καταναλωτές
ηλεκτρικής ενέργειας, είτε σε βιομηχανικό - εμπορικό είτε σε οικιακό επίπεδο.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη
δομή της αγοράς:
Οι δύο νέες ανώνυμες εταιρίες που θα συσταθούν σε εκπλήρωση της κύριας ρύθμισης,
αρχικά με μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και ακολούθως υπό τον έλεγχο ιδιώτη
επενδυτή,

δύνανται

να

αποτελούν

δύο

επιπλέον

καθετοποιημένες

επιχειρήσεις

21

παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με χρήση εγχώριου
λιγνίτη ως καύσιμο.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη

ρύθμιση,

με

την

χρήση

του

«τυποποιημένου

μοντέλου

κόστους»
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις
λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων:
Οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
δυνητικά εμφανίζουν οικονομίες κλίμακας και οικονομική αποτελεσματικότητα που
θεωρητικά ωφελούν τελικά και τους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε
σε βιομηχανικό - εμπορικό είτε σε οικιακό επίπεδο κατανάλωσης.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης
ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων:
Λόγω της εύλογα αναμενόμενης βελτιστοποίησης της λειτουργίας των προς απόσχιση
κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα και θετικά
τόσο η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των τελικών βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών
ηλεκτρικής ενέργειας.
3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή
αφαιρεί η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο
κόστους»

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος
και τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη
ρύθμιση
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην εθνική οικονομία
Οι δύο νέες καθετοποιημένες επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας αναμένεται εύλογα να προσελκύσουν το ενδιαφέρον σημαντικών επενδυτών
στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας
στους προς απόσχιση κλάδους, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω
επενδύσεις και ανάπτυξη στους κλάδους αυτούς, περιλαμβανομένου του λιγνιτικού
μεταλλευτικού τομέα, αλλά και στην εθνική οικονομία γενικότερα.
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης
στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά:
Πέραν των αναμενόμενων ωφελειών για την κοινωνία λόγω των προσδοκώμενων
μειωμένων τιμών και κόστους ηλεκτρικής ενέργειας συνεπεία της προσδοκώμενης
βελτιστοποίησης της λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας των προς απόσχιση κλάδων
λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και των ανταγωνιστικών τους επιχειρήσεων,
αναμένεται επίσης η διατήρηση των συνθηκών κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης στις
Π.Ε. Αρκαδίας και Φλώρινας αφενός λόγω της διατήρησης της λειτουργίας των ΑΗΣ
στις περιοχές αυτές και αφετέρου λόγω των προσδοκώμενων περαιτέρω επενδύσεων
στους ΑΗΣ αυτούς από τους ιδιώτες επενδυτές που θα τους αποκτήσουν.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία
κοινωνική ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως
αυτά προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να
προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν
βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης

ρύθμισης

για

τη

βιώσιμη

ανάπτυξη,

τη

βελτίωση

της

ποιότητας του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων:
Λόγω της εύλογα αναμενόμενης βελτιστοποίησης της λειτουργίας των προς απόσχιση
κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, αναμένεται συνακόλουθα να ελαχιστοποιηθούν
και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η περιβαλλοντική υποβάθμιση στις περιοχές
ενδιαφέροντος – εξόρυξης και καύσης λιγνίτη όσο και στις ευρύτερες περιοχές
κατανάλωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης

ρύθμισης

για

τη

βελτίωση

αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης

της

λειτουργίας

και

της
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6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης
στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)

7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την
προτεινόμενη ρύθμιση

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού
κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα,
όπως

επίσης

και

τυχόν

νομολογία

του

Δικαστηρίου

των

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων:
Τρίτο Πρόγραμμα ESM Οικονομικής Ενίσχυσης και Προσαρμογής της Ελλάδας για την
περίοδο 2015-2018, όπως έχει κυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και ισχύει.
Αποφάσεις C(2008) 824 και C(2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποφάσεις
(2016) 733 και (2016) 748 του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης
ρύθμισης
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη
ρύθμιση

24

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου
φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου
συλλογικού

οργάνου,

αναφέρατε

συνοπτικά

τη

γνωμοδότηση

της

Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006
(ΦΕΚ

Β΄

953)

και

επισυνάψτε

τη

μελέτη

σκοπιμότητας

και

την

οικονομοτεχνική μελέτη

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη
σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η
προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει

ήδη κώδικας

ρυθμίσεων συναφών με την προτεινόμενη!
Το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (Α'276), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 40 του ν. 4062/2012 (Α'70), καταργείται.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση
στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν
εμμέσως

υφιστάμενες

ρυθμίσεις,

χωρίς

να

τις

καταργούν

ρητώς

και

αιτιολογήστε την επιλογή αυτή:
Η απόσχιση των δυο κλάδων του θέματος πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους
όρους προτεινόμενης ρύθμισης, των άρθρων 68 έως και 79 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄
144), όπως ισχύει, και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), όπως ισχύει,
κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου
αυτού και με τις συγκεκριμένες παρεκκλίσεις που θεσπίζει η προτεινόμενη ρύθμιση για
λόγους ασφάλειας δικαίου των σκοπούμενων εταιρικών μετασχηματισμών και της
συνεπακόλουθης συναλλαγής – αποεπένδυσης λιγνιτικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για
την προτεινόμενη ρύθμιση

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της
διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης
που επελέγη
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10.3.

Αναφερθείτε

στα

αποτελέσματα

της

διαβούλευσης,

αναφέροντας

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της
προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και
τη διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να
αντιμετωπίσει

κάθε

μία

«άλλη

διάταξη»

που

περιλαμβάνεται

στο

προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
1. Πλαίσιο, χρονοδιάγραμμα και βασικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας και
ολοκλήρωσης ενός ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού με επισπεύδουσα
την ΔΕΗ Α.Ε. και με την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και την προηγούμενη
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνηθείσα με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποεπένδυση των δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε
έναν ή περισσότερους προτιμητέους επενδυτές με τη μεταβίβαση λόγω αγοραπωλησίας
όλων των μετοχών εκδόσεως των δύο νέων εταιρειών υπό συνθήκες διαφάνειας και
αντικειμενικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων
της ΔΕΗ Α.Ε. και των μετόχων της.
2. Εισφορά από την ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες, κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης διάταξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, των δικαιωμάτων έρευνας
και εκμετάλλευσης λιγνίτη που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη
Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας, προκειμένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο
προτιμητέο επενδυτή που θα προκύψει από την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία,
παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την επίτευξη μελλοντικά των σκοπών του
νόμου. Για τους ίδιους λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για την επίσπευση
της έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της
Βεύης στη Φλώρινα, προβλέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης του δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης του χώρου αυτού, που δεν έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε.
και είναι στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου, από τον προτιμητέο επενδυτή για τον
κλάδο ΑΗΣ Μελίτης.
3. Αντικατάσταση του (ποσοστιαίου επί του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ Α.Ε.)
«Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Λιγνιτικούς Σταθμούς» του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 (Α'276) από ένα νέο,
ορθολογικότερο, διαφανέστερο και αναλογικότερο ειδικό τέλος υπολογιζόμενο σε Ευρώ
ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη για λόγους
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ισότιμης αντιμετώπισης των διοικουμένων – ηλεκτροπαραγωγών με χρήση λιγνίτη προς
όφελος των Π.Ε. Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας, όπου διεξάγονται και οι σχετικές
δραστηριότητες στην Ελλάδα.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε
«άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο
πρόβλημα:
Βλέπε 11.1.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους
οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:
Όλες οι «άλλες διατάξεις» τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι απολύτως αναγκαίες και
κατάλληλες για την υλοποίηση και εφαρμογή της προτεινόμενης κύριας ρύθμισης.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας
«άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την
κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον:
Βλέπε Υποενότητες 3, 4 και 5 του παρόντος, αντίστοιχα.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την
εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης»

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1.

Αναφέρατε

επιγραμματικά

τους

κοινωνικούς

εταίρους

και

εν

γένει

τα

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη,
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και
κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο
παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη
διάταξη» χωριστά.

