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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2036/115/13-12-2017 Ερώτηση και ΑΚΕ
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Μανιάτη και Γιώργο Αμυρά, κατ΄ αρχάς σας
γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το τρίτο ενεργειακό πακέτο (Οδηγία 2009/72/ΕΚ) μια επιχείρηση παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, είναι υποχρεωμένη είτε να πωλήσει, είτε να
καταστήσει διαθέσιμη μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή να χορηγήσει πρόσβαση σε μέρος
του παραγωγικού δυναμικού της στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Επίσης, το μείζον πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ) ξεκίνησε εξαιτίας της αδιέξοδης δημοσιονομικής και ενεργειακής πολιτικής των προηγούμενων
κυβερνήσεων και γιγαντώθηκε με την εισαγωγή του ΕΕΤΗΔΕ στους λογαριασμούς ρεύματος.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, μεθοδεύτηκαν, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, πολιτικές
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, ενώ η Επιχείρηση στις νέες συνθήκες της Ευρωπαϊκής
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, ως ολοκληρωμένη επιχείρηση, θα μπορούσε να διευρύνει τις
δραστηριότητές της, π.χ. ΑΠΕ. Το ρητό χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποίησης της «Μικρής ΔΕΗ», που είχε
νομοθετήσει και δρομολογήσει η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, τέθηκε εκτός συζήτησης και ακυρώθηκε.
Θυμίζουμε ότι το σενάριο της «μικρής ΔΕΗ», (ν. 4273/2014) περιελάμβανε την πώληση ενός «πακέτου»
μονάδων (λιγνιτικών, φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικών).
Σύμφωνα με το ν. 4336/2015, κατ΄ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, έως το 2020 καμία επιχείρηση
δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα. Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, και για την
αποφυγή απαξίωσης της περιουσιακής βάσης της ΔΕΗ, θεσπίστηκε με το ν. 4389/2016, ο Μηχανισμός
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΔΕΗ, μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων
(Δημοπρασίες ΝΟΜΕ), με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση επιλέξιμων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και τη
βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ΝΟΜΕ προβλέπονταν ήδη από την 4η αξιολόγηση του 2ου Μνημονίου
(Απρίλιος 2014) και θα υπήρχαν ως μεταβατικός μηχανισμός μέχρι την ολοκλήρωση της «μικρής ΔΕΗ».
Όσον αφορά στη χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής
συναρτάται και με τη γενικότερη πορεία των αξιών του χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Δεν είναι αλήθεια ότι οι ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης ζημίωσαν τη ΔΕΗ. Στα δυόμισι περίπου
χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγιναν καίριες ρυθμίσεις και δράσεις για την επιτυχή
αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα:
- Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, ο οποίος κατοχυρώνει το δημόσιο έλεγχο
των δικτύων μεταφοράς και
- η ψήφιση του νόμου 4414/2016, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Αναφορικά με την εισπραξιμότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΔΕΗ εφαρμόζει ένα συνολικό
πρόγραμμα αλληλοσυμπληρούμενων και κλιμακούμενων δράσεων, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν εντατικοποιηθεί. Επίσης, το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ώστε να καταστεί δικαιότερο, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις πραγματικές
ανάγκες του κάθε νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται τρεις νέες κατηγορίες δικαιούχων με βάση
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στην πρώτη κατηγορία θα εντάσσονται οι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα δικαιούνται και τη μεγαλύτερη έκπτωση που θα
προσεγγίζει το 80% επί των ανταγωνιστικών τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Στη
δεύτερη και τρίτη κατηγορία θα εντάσσονται τα υπόλοιπα νοικοκυριά με βάση τα εισοδήματά τους και
την αξία της ακίνητης περιουσίας τους και ανάλογα με το ύψος αυτών θα δικαιούνται έκπτωση ποσοστού
50% και 30% αντίστοιχα. Επιπλέον, τα όρια κατανάλωσης θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα συνολικά
άτομα του νοικοκυριού, ενώ οι δικαιούχοι δεν θα απεντάσσονται από την τιμολόγηση ΚΟΤ σε
περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης κατά 10%, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο
των αθρόων απεντάξεων που παρατηρήθηκε τον περασμένο χειμώνα λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών
θερμοκρασιών.
Επίσης, στα μέσα Δεκεμβρίου 2016, εκδόθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία
επανέφερε σε ισχύ αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2008 και του 2009, σχετικά με την ανάγκη
να αντιμετωπισθεί η μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ σε λιγνίτη. Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών,
συμφωνήθηκε με τους θεσμούς η μεταβίβαση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, σε ποσοστό 40%, σε
σχέση με το λιγνιτικό δυναμικό της ΔΕΗ. Τονίζεται ότι στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται η μεταβίβαση
υδροηλεκτρικών μονάδων και μονάδων φυσικού αερίου. Στις 2-12-2017 επιτεύχθηκε οριστική συμφωνία
με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp). Η συμφωνία περιλαμβάνει
τις μονάδες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. Υπάρχει επίσης ρητή αναφορά σε δίκαιο τίμημα και
διασφάλιση των συμφερόντων της ΔΕΗ και των μετόχων της.
Τέλος, σε απάντηση των υποερωτημάτων της Ερώτησης, κοινοποιούμε το υπ΄ αρ. πρωτ. ΓρΔ/29/5-12018 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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