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Το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την 
Πελοπόννησο αποτελεί το πρώτο βήμα για 
την απεξάρτηση της Μεγαλονήσου από τις 

πετρελαιοπαραγωγικές μονάδες καθώς και για 
τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ που καλούνται να 
πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι στους 
λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο, καθώς όπως 
δήλωσε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος και Πρόε-
δρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, στο 4ο 
Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, συμπίπτει 
με την απόσχιση του Διαχειριστή από τη ΔΕΗ, η 
οποία έγινε πριν από 4 χρόνια, όπου και προκη-
ρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός.

Μετά την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού 
έργου, ο Διαχειριστής προχωράει στην υλοποίη-
ση και δημοπράτηση επιπλέον νησιωτικών δια-
συνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Το μεγάλο καλώδιο Κρήτη-Αττική
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, είναι η 
διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Πρόκειται για μία 
σημαντική επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου 
ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2023.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο υποβρυ-
χίων καλωδίων μήκους 1300 χιλιομέτρων κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, εκ των οποίων 
τα 400 χιλιόμετρα θα είναι υποβρύχια, καθώς 

και την κατασκευή 2 σταθμών ηλεκτροδίων, ένα 
στην Αττική (νησίδα Σταχοροή) και ένα στον Ηρά-
κλειο Κρήτης (Κορακιά). 

Τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ κέρδος
Με την ολοκλήρωση και των δύο διασυν-

δέσεων της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα 
εκτιμάται πως οι Έλληνες καταναλωτές θα “γλι-
τώσουν” 400 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση 
από τις χρεώσεις ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλε-
κτρικής ενέργειας, ενώ η εκπομπή διοξειδίων 
του άνθρακα θα μειωθεί κατά 60%.

Επίσης, εκτιμάται πως από την ολοκλήρωση 
της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου θα δη-
μιουργηθούν 300 θέσεις εργασίας, ενώ σε γε-
νικότερο πλαίσιο θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος 
για έργα ΑΠΕ στη Μεγαλόνησο.

Η διασύνδεση των Κυκλάδων
Το δεύτερο σημαντικό έργο διασύνδεσης 

νησιών με την ηπειρωτική χώρα είναι αυτό 
της Διασύνδεσης των Κυκλάδων. Ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η Β' και η Γ' 
φάση του έργου και πλέον τρέχει η διαγωνιστική 
διαδικασία για τη Δ’ Φάση του έργου.

Πρόκειται για ένα διπλό έργο, που αποτελείται 
από την ηλεκτρική διασύνδεση της Νάξου με τη 
Σαντορίνη, καθώς και την κατασκευή υποσταθ-
μού στη Σαντορίνη. Οι διαγωνισμοί και για τα δύο 

έργα έχουν προκηρυχθεί από τα τέλη του 2020 
και σύντομα αναμένεται η αποσφράγιση των φα-
κέλων για την ανάδειξη του μειοδότη.

Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης η Δ' Φάση
Η ανάγκη για την ολοκλήρωση των έργων, 

πέρα από την εξασφάλιση της ηλεκτροδότησης 
των Κυκλάδων, προέρχεται και από το γεγονός, 
ότι η Δ' Φάση έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης, καθώς αναμένεται να λάβει χρη-
ματοδότηση ύψους 195 εκατομμυρίων ευρώ 
(δηλαδή το ½ της συνολικής της αξίας) από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. 

Έργα που βρίσκονται στο πλάνο
Τα έργα νησιωτικών διασυνδέσεων, αλλά και 

οι χρηματοδοτήσεις εκ μέρους της Ε.Ε. συνεχί-
ζονται, καθώς ο διαχειριστής θα πραγματοποιή-
σει έργα στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο 
με τους διαγωνισμούς να ξεκινούν από το 2022.

Τα επόμενα έργα, που θα δημοπρατηθούν 
από το 2024, είναι οι διασυνδέσεις του Βορείου 
Αιγαίου και των Δωδεκανήσων με το συνολικό 
προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ, 
με κοινοτική χρηματοδότηση, καθώς τα έργα θα 
ενταχθούν στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, το 
οποίο εκτιμάται πως θα παρέχει πόρους ύψους 
1,25 δισ. ευρώ., για έργα σε μη διασυνδεδεμένα 
νησιά.

Τι ακολουθεί μετά από αυτή την Ηλεκτρική Διασύνδεση

Ως «Έργο της Χρονιάς 2020» βραβεύθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρή-
της-Πελοποννήσου η οποία υλοποιήθηκε με επιτυχία από τον ΑΔΜΗΕ 
τον περασμένο Μάιο.

Η διάκριση του σημαντικού ενεργειακού έργου υποδομής ήταν αποτέλε-
σμα ανοιχτής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε από τον ειδησε-
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Το βραβείο, το οποίο απένειμε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου 
Υποδομών και Μεταφορών «ITC 2021», παρέλαβε εκ μέρους του Διαχειριστή 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, 
καθώς και ανώτατα στελέχη των ανάδοχων εταιρειών Hellenic Cables, 
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Το συνολικό κόστος του εμβληματικού έργου, το οποίο ανέρχεται σε 380 
εκατ. ευρώ, καλύφθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και με δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ). 
Με την πρώτη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, θα καλυφθεί 
το 1/3 του μέγιστου θερινού φορτίου του νησιού, υποκαθιστώντας την παρα-
γωγή των ακριβών και ρυπογόνων τοπικών μονάδων.

Τα οικονομικά οφέλη του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς από το 
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σης Κρήτης-Αττικής το 2023, η μείωση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 550 εκατ. 
ευρώ ενώ αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ το 2030.
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Το ενεργειακό πρόβλημα 
της Κρήτης ήρθε ξανά 
στην επιφάνεια μετά την 

πρόσφατη βλάβη στο ηλεκτρικό 
σύστημα του νησιού.

Ως γνωστόν, υπήρξαν εκ πε-
ριτροπής διακοπές ηλεκτροδότη-
σης περιορισμένης έκτασης στο 
νησί λόγω προσωρινής μείωσης του διαθέσιμου ηλεκτροπαραγωγικού δυ-
ναμικού του σταθμού παραγωγής της ΔΕΗ στα Χανιά. Τέτοιες διακοπές στην 
ηλεκτροδότηση της Κρήτης συμβαίνουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 
χρόνια λόγω αδυναμίας του συστήματος.

Η Κρήτη αντιμετωπίζει αδυναμία να ανταποκριθεί στα ηλεκτρικά φορτία 
κατά τους θερινούς μήνες, αυξάνεται η ζήτηση λόγω τουρισμού και των 
μεγαλύτερων απαιτήσεων - κυρίως κλιματισμού και ηλεκτρικών συσκευ-
ών - των ξενοδοχειακών μονάδων. Γι’ αυτό και έχει δρομολογηθεί η ηλε-
κτρική διασύνδεση της νήσου με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα 
μέσω δύο βασικών διασυνδέσεων.

Η πρώτη διασύνδεση με καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV 
AC (2X 200 MVA) μήκους 174 χλμ έχει ήδη ολοκληρωθεί και συνδέει την 
νότιο Πελοπόννησο με την δυτική πλευρά της Κρήτης, πλησίον των Χανίων.

Η δεύτερη διασύνδεση, που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη 2023, 
αποτελείται από καλώδιο AC/DC συνολικού μήκους 400 χλμ. και ισχύος 
1000MW HVDC (2X500 MW) θα συνδέει την περιοχή Αττικής (από την Πάχη 
Μεγάρων) με αυτήν της ανατολικής Κρήτης, στην περιοχή Κορακιάς πλη-
σίον του Ηρακλείου.

Ήδη η μικρή διασύνδεση έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία, γεγο-
νός που συνέβαλλε στην επιτυχή αντιμετώπιση της πρόσφατης ανωμαλίας 
στην ηλεκτροδότηση της νήσου.

Με την ολοκλήρωση και της μεγάλης διασύνδεσης σε 2 1/2 χρόνια από 
σήμερα, εκτιμάται ότι θα έχει αντιμετωπισθεί ριζικά η ηλεκτροδότηση της 
Κρήτης αφού το ηλεκτρικό της σύστημα θα αποτελεί πλέον μέρος του εθνι-
κού διασυνδεδεμένου συστήματος και, άρα, θα τροφοδοτείται με επιπλέον 
ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση που οι τοπικές μονάδες δεν θα μπορούν 
να αντεπεξέλθουν στην υπερβάλλουσα ζήτηση.

Σε ό, τι αφορά την επιχειρούμενη σήμερα ηλεκτρική διασύνδεση της 
Κρήτης, μέσω των ανωτέρω δύο διασυνδέσεων, είναι η συμβολή τους 
στην ενεργειακή μετάβαση της νήσου σε ένα περιβάλλον καθαρής ενέρ-
γειας.

Παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμούν ότι πολύ σύντο-
μα θα τεθεί θέμα για τρίτη ηλεκτρική διασύνδεση με αρκετά υψηλότερη 
χωρητικότητα, με την επιπλέον δυναμικότητα να προσφέρει την δυνατό-
τητα περαιτέρω αξιοποίησης του τεράστιου δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει 
η Κρήτη.

Σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ δεν υπερβαίνει τα 300 
MW, κυρίως από αιολικά και φωτοβολταϊκά. Με την ολοκλήρωση και 

της δεύτερης διασύνδεσης θα 
υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω 
διείσδυσης ΑΠΕ που ίσως φθά-
σουν τα 600 MW, πλην όμως το 
σύστημα δεν θα μπορέσει να 
φιλοξενήσει υψηλότερη εγκα-
τεστημένη ισχύ ΑΠΕ, παρά τις 

εκτιμήσεις ότι το οικονομικά αξιοποιήσιμο δυναμικό ΑΠΕ στην Κρήτη μπο-
ρεί άνετα να υπερβεί τα 2,0 GW. Αυτό θα μπορούσε να αναπτυχθεί μόνο με 
μεγαλύτερη δυναμικότητα διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα και την 
προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες).

Τι λέει η μελέτη του ΙΕΝΕ
Πρόσφατη μελέτη που εκπόνησε το ΙΕΝΕ για λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ 

έχει επεξεργασθεί όλα τα διαφορετικά σενάρια για την ένταξη ενεργεια-
κής αποθήκευσης στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης μέχρι το 2030 αξιο-
ποιώντας τις ανωτέρω δύο διασυνδέσεις. 

Με την προσθήκη στο ενεργειακό σύστημα μονάδων αποθήκευσης 
μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από 
μονάδες ΑΠΕ υπό τις παρούσες συνθήκες, δηλ. με την πλήρη λειτουργία 
των δυο διασυνδέσεων.

Έτσι, τόσο η προσθήκη μονάδων αποθήκευσης όσο και η προοπτική 
μιας τρίτης ηλεκτρικής διασύνδεσης μπορούν να αλλάξουν τα ενεργεια-
κά δεδομένα για την Κρήτη και, από ενεργειακά προβληματική που είναι 
σήμερα, να μετατραπεί σε καθαρό τροφοδότη του εθνικού ενεργειακού 
συστήματος και, μάλιστα, με καθαρή ενέργεια.

Η δυνατότητα να μετατραπεί η Κρήτη σε περιφερειακό ενεργειακό κόμ-
βο (energy hub) είναι πλέον ορατή μέσω της εκμετάλλευσης του πολύ σο-
βαρού δυναμικού κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν εντοπιστεί στις 
θαλάσσιες περιοχές στα νότια και νοτιοδυτικά της νήσου.

 Σύμφωνα με στοιχεία που έχει ανακοινώσει η ΕΔΕΥ, στον ελληνικό 
θαλάσσιο χώρο έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι που μεταξύ τους 
περικλείουν ένα δυναμικό φυσικού αερίου της τάξης των 2,5 με 3,0 τρι-
σεκ. κυβ. μέτρα, με το μεγαλύτερο μέρος να αντιστοιχεί στα δυνητικά 
κοιτάσματα πέριξ της Κρήτης. Πολλά από αυτά τα κοιτάσματα, η δομή των 
οποίων έχει μεγάλες ομοιότητες με γνωστά κοιτάσματα που έχουν ανα-
καλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο ευρίσκονται εντός των δυο τεράστιων 
παραχωρήσεων νότιο δυτικά της Κρήτης που έχουν δοθεί στην κοινοπρα-
ξία Exxon Mobil-Total-ΕΛΠΕ. Με την προοπτική διεξαγωγής ερευνητικών 
γεωτρήσεων τα επόμενα δυο χρόνια και την επιβεβαίωση της χωρητικό-
τητας των εν λόγω κοιτασμάτων ορισμένα λιμάνια της Κρήτης, σε πρώτη 
φάση θα μπορέσουν να αναδειχθούν σε κέντρα υποστήριξης των ερευνη-
τικών γεωτρήσεων, ενώ σε δεύτερη φάση θα εξελιχθούν σε εφοδιαστική 
κέντρα.

Κρήτη: Η ενεργειακή πηγή της χώρας μας
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την εφαρμογή για το τρέχον έτος, Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου 
(Π.Ε.Ε) με την παροχή οικονομικού κινήτρου στους εργαζόμενους (εφεξής 
«το πρόγραμμα»), ως ακολούθως:

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους:

Ι. με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), όλων των κατηγοριών/
ειδικοτήτων,

ΙΙ. ηλικίας 50 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συ-
μπληρώνουν την ηλικία των 50 ετών έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2021,

ΙΙΙ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη συνεχούς υπηρεσίας στην 
Επιχείρηση ή συμπληρώνουν την υπόψη 15ετία έως και την και 31η 
Δεκεμβρίου 2021,

IV. ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος,

οι οποίοι υπάγονται:

α) στη δύναμη των Μονάδων Λιγνιτικής Παραγωγής (Σταθμούς και Ορυ-
χεία) της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Λιγνι-
τικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στο Κλιμάκιο Περάτωσης της Λει-
τουργίας του Ορυχείου Αμυνταίου, στο Κλιμάκιο Διαχείρισης Απόσυρσης 
Σταθμού Αμυνταίου-Φιλώτα, στον Κλάδο ΑΗΣ Καρδιάς-Πτολεμαΐδας V, 
στους Τομείς Προετοιμασίας Απόσυρσης ΑΗΣ Καρδιάς/ΔΕΛΜ και Περά-
τωσης Λειτουργίας του Ορυχείου Καρδιάς/ΔΛΚΔΜ, στον Κλάδο ΑΗΣ Αγί-
ου Δημητρίου, στον Τομέα Διαχείρισης Απόσυρσης Πτολεμαΐδας  ΛΙΠΤΟΛ, 
στον Τομέα Εργαστηριακής και Περιβαλλοντικής Υποστήριξης Λιγνιτικής 
Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας,

β) στη δύναμη του ΚΕΕ Πτολεμαΐδας και του ΚΜΕΕΕ Αγίου Δημητρίου (που 
υπάγονται στη ΔΜΚΘ), καθώς και του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης Βο-
ρείου Ελλάδας (που υπάγεται στη ΔΥΔΠ),

γ) στη δύναμη της ΔΕΚΠ, της ΔΥΑΕ και του ΚΔΕΠ και απασχολούνται σε 
Κλιμάκια που εδρεύουν στις εγκαταστάσεις των ως άνω Μονάδων Λι-
γνιτικής Παραγωγής (Σταθμούς και Ορυχεία) της Δυτικής Μακεδονίας,

δ) στη Γενική Δ/νση Λιγνιτικής Παραγωγής και απασχολούνται ως Ειδικά 
Στελέχη στις ως άνω Μονάδες που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία και

ε) στη δύναμη των Περιφερειακών Τομέων Οικονομικού Ελέγχου της ΔΟΣΕ 
που εδρεύουν στην Πτολεμαΐδα και στη Μεγαλόπολη.

 Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή 
(ΣΑΧ), που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία.

2. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους εργαζόμενους που θα συμμε-
τέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα διαμορφώνεται οπό τα παρακάτω Κριτή-
ρια:

Κριτήριο Α: Δικαιούμενη αποζημίωση:
Στους αποχωρούντες εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, κατ’ εφαρ-

μογή των διατάξεων του όρθρου 8, εδάφ. α’, του ν. 3198/1955, όπως ισχύει 

και της υπ’ αριθ. 4/2020 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δε-
καπέντε (15) έτη συνεχούς υπηρεσίας στη ΔΕΗ Α.Ε., ανεξαρτήτως θεμελίω-
σης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, η 
οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, βάσει 
των προβλεπομένων στο όρθρο 2, παρ. 2 του Α.Ν. 173/1967, όπως ισχύει.

Κριτήριο Β: Κίνητρο βάσει προϋπηρεσίας:
Στους εργαζόμενους που το τρέχον έτος συμπληρώνουν τα ακόλουθα έτη 

υπηρεσίας οπό την ημερομηνία πρόσληψής τους στην Εταιρεία (ΣΑΧ ή 1η ΣΟΧ 
Ετήσιος Διάρκειας ή ΣΟΧ 7μηνης δοκιμαστικής υπηρεσίας), θα χορηγούνται 
οι αντίστοιχες τακτικές μηνιαίες αποδοχές, όπως αντιστοίχως εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα:

Έτη προϋπηρεσίας Τακτικές μηνιαίες αποδοχές
Από 15 έτη έως και 19 έτη 2
Από 20 έτη έως και 29 έτη 3
Από 30 έτη και άνω 4
Ο υπολογισμός του κινήτρου βάσει του ως άνω Κριτηρίου θα γίνει σύμ-

φωνα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά το μήνα έκδοσης της 
παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβλητών απο-
δοχών, όπως προσαυξήσεις βάρδιας, υπερωρίες κ.λπ..

Κριτήριο Γ: Κίνητρο βάσει ηλικίας:
Στους εργαζόμενους που το τρέχον έτος συμπληρώνουν τα ακόλουθα όρια 

ηλικίας με βάση το έτος γέννησής τους, θα χορηγούνται οι αντίστοιχες τα-
κτικές μηνιαίες αποδοχές, όπως αντιστοίχως εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα:

Έτη ηλικίας Τακτικές μηνιαίες αποδοχές
Από 50 ετών έως και 54 ετών 1
Από 55 ετών έως και 61 ετών 2
Από 62 ετών και άνω 1
Ο υπολογισμός του κινήτρου βάσει του ως άνω Κριτηρίου, θα γίνει σύμ-

φωνα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά το μήνα έκδοσης της 
παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβλητών απο-
δοχών, όπως προσαυξήσεις βάρδιας, υπερωρίες κ.λπ.

Κριτήριο Δ: Κίνητρο προστατευόμενων τέκνων:
Στους αποχωρούντες, βάσει του παρόντος προγράμματος, εργαζόμενους 

με προστατευόμενα τέκνα, θα χορηγείται το σταθερό ποσό που εμφανίζεται 
αντιστοίχως στον παρακάτω πίνακα:

 Αριθμός προστατευομένων τέκνων Σταθερό ποσό
Μέχρι και 2 προστατευόμενα τέκνα 2.500 €
Από 3 προστατευόμενα τέκνα και άνω 5.000 €
Ο υπολογισμός του κινήτρου βάσει του ως άνω Κριτηρίου θα γίνει με βάση 

τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων των εργαζομένων κατά την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο παρόν πρόγραμμα.

Συνέχεια στη σελ. 20 >>

ΣΧΕΔ ΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
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EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808Κωδικός: 015808

Εκδότης
Kεραντζή Ιωάννα

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32

Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αdv.

Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,

Fax: 210-51 56 811

Κατά την εκπόνηση της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031, 
ο ΑΔΜΗΕ θα συμπεριλάβει πρόβλεψη του Market Reform Plan, για 
έναρξη συμμετοχής της απόκρισης ζήτησης (demand response) στην 

αγορά Εξισορρόπησης από το 2021.
Στο κείμενο το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την 

Τετάρτη 7 Ιουλίου, αναφέρεται πως στη Μελέτη Επάρκειας λαμβάνονται 
υπόψη οι δομικές παρεμβάσεις στις χονδρεμπορικές αγορές που περι-
λαμβάνονται στο Market Reform Plan, στον βαθμό που αυτές μπορούν να 
μοντελοποιηθούν. «Σύμφωνα με το εθνικό πλάνο μεταρρυθμίσεων, αναμέ-
νεται πως στο 4ο τρίμηνο του 2021 θα καταστεί εφικτό το demand response 
να συμμετάσχει στις αγορές», σημειώνεται χαρακτηριστικά. 

Η νέα Μελέτη Επάρκειας θα πλαισιώσει το Market Reform Plan, το προ-
σχέδιο του οποίου έχει ήδη σταλεί στις Βρυξέλλες. Σκοπός της Μελέτης εί-
ναι να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα θέσπισης του Μηχανισμού Στρατηγικής 
Εφεδρείας (Strategic Reserve), καθώς και του Μηχανισμού Αποζημίωσης 
Επάρκειας Ισχύος (CRM) που σχεδιάζεται αμέσως μετά. 

Σβήσιμο της «Μεγαλόπολη 3» από τον Μάρτιο
Εκτός από την ύπαρξη των δύο αυτών μηχανισμών, στο βασικό σενάριο 

του ΑΔΜΗΕ, εμπεριέχεται και η εμπροσθοβαρή απόσυρση των λιγνιτικών.
Κι αυτό γιατί μία από τις κεντρικές υποθέσεις του βασικού σεναρίου εί-

ναι πως θα «σβήσει και το τελευταίο φουγάρο» υφιστάμενης λιγνιτικής 
μονάδας μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την πρόθεση που έχει δι-
ατυπώσει και επίσημα η ΔΕΗ, λόγω της αντιοικονομικής λειτουργίας των 
σταθμών. 

Η υπόθεση είναι πως η «Μεγαλόπολη 3» τέθηκε εκτός λειτουργίας ήδη 
από τον Μάρτιο, αν και στην πραγματικότητα ο ΑΔΜΗΕ δεν συναίνεσε στο 
πρόωρο κλείσιμο για λόγους επάρκειας. Θα ακολουθήσει τον Αύγουστο το 
σύνολο του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, η «Μεγαλόπολη 4», και η Μελίτη. 

Οι νέες εντάξεις
Οι νέες εντάξεις θα 

ξεκινήσουν από τον 
Σεπτέμβριο του 2022, 
με τη καινούρια μο-
νάδα της Mytilineos, 
και θα συνεχιστούν με 
την «Πτολεμαΐδα 5» 
στις αρχές του 2023, 
η οποία στις αρχές του 
2026 θα έχει «γυρί-
σει» σε φυσικό αέριο 
και με αυξημένη ισχύ 
(1000 Μεγαβάτ). 

Επίσης, από τα μέσα 
της 10ετίας θα προ-
στεθούν νέοι υδροη-
λεκτρικοί σταθμοί της 
ΔΕΗ, και πιο συγκε-
κριμένα το 2025 το 
Μετσοβίτικο (29 Με-

γαβάτ), το 2026 η Μεσοχώρα (160 Μεγαβάτ), και το 2028 το Αυλάκι (83 
Μεγαβάτ). 

Στο βασικό σενάριο θα ληφθούν υπόψη μόνον υπό κατασκευή μονάδες, 
παρόλο που αρκετοί ακόμη θερμοηλεκτρικοί σταθμοί έχουν λάβει άδεια 
Παραγωγής ή ακόμη και Όρους Σύνδεσης. Κι αυτό γιατί η υλοποίησή τους 
παραμένει αμφίβολη και σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την εφαρμογή 
του CRM. 

ΑΠΕ και μπαταρίες 
Όσον αφορά το demand response, πρόκειται να ληφθεί υπόψη μία συ-

ντηρητική υπόθεση για το εύρος συμμετοχής της απόκρισης ζήτησης, με 
βάση την αποζημίωση που μπορεί να διασφαλισθεί από την αγορά. Έτσι, 
προβλέπεται ότι η σχετική ισχύς θα ανέρχεται σε 100 MW έως το 2025, ενώ 
θα αυξηθεί σε 250 MW το 2030. 

Στην περίπτωση των ΑΠΕ, προβλέπονται οι στόχοι του ΕΣΕΚ, αν και με 
υψηλότερη διείσδυση τα πρώτα χρόνια της 10ετίας. Το αντλησιοταμιευτικό 
της Αμφιλοχίας μένει εκτός, καθώς η υλοποίησή του εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη μηχανισμών στήριξης. 

Τέλος, όπως και στο ΕΣΕΚ, προβλέπεται η συμμετοχή στις αγορές μονά-
δων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η υπό-
θεση που γίνεται είναι πως τα έργα αυτά δεν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 
από μηχανισμούς στήριξης, δηλαδή ότι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα ανα-
πτυχθούν βαθμιαία, ακόμη κι αν αμείβονται αποκλειστικά από τις αγορές. 

Ο ΑΔΜΗΕ στη Μελέτη του θα αναλύσει επίσης τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή μηχανισμών στήριξης, στα πρότυπα της μεθοδολογίας του ACER 
για την αξιολόγηση της ενεργειακής επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι’ αυτό τον λόγο, θα εξετασθεί ένα δεύτερο σενάριο επίσης, με την 
εφαρμογή του Strategic Reserve και του CRM.

Έτσι, σύμφωνα με τον Διαχειριστή, με την εφαρμογή του Strategic 
Reserve για τη διετία 2021-2022, θα περάσουν σε καθεστώς στρατηγικής 
εφεδρείας μερικές από τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες. Επίσης, στον 
μηχανισμό θα μπορεί να συμμετάσχει και η απόκριση ζήτησης μετά τον Σε-
πτέμβριο του 2021, όταν θα λήξει η διακοψιμότητα. 

Το ελληνικό σχέδιο
Το ελληνικό σχέδιο είναι ο Μηχανισμός Αποζημίωσης Ισχύος να τεθεί σε 

ισχύ από το 2023, δίνοντας κίνητρο για νέες επενδύσεις (όπως σε θερμο-
ηλεκτρικές μονάδες, αποθήκευση και ευέλικτη ζήτηση) που δεν θα πραγ-
ματοποιούνταν αλλιώς. 

ΑΔΜΗΕ: Το βασικό σενάριο της Μελέτης Επάρκειας
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Σ τα χέρια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται το ερω-
τηματολόγιο της Κομισιόν για τον μηχανισμό πρόσβασης τρίτων σε 
λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ.

Η διαδικασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο του δεύτερου Market Test (Δοκιμή 
Αγοράς), μετά την ουσιαστική αποτυχία του πρώτου, καθώς οι απαντήσεις 
που είχαν δώσει οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση, έδειξαν ότι η αγορά 
είχε θέσει χαμηλά τον πήχη ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου 
για τον ανταγωνισμό στον κλάδο της προμήθειας.

Η οριστική διευθέτηση του antitrust είχε προκύψει από τη συνάντηση 
που είχαν στα μέσα Μαΐου στην Αθήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μία Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, 
Μαργκρέιτε Βεστάγκερ.

Στην εν λόγω συνάντηση η Κομισιόν είχε συμφωνήσει στη λύση με την 
οποία η χώρα μας θα συμμορφωθεί στην καταδικαστική απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2017, σχετικά με το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον 
λιγνίτη.

Ο στόχος του δεύτερου Market Test
Στόχος της Κομισιόν με το δεύτερο Market Test είναι να αποτυπωθούν 

εκ νέου οι απόψεις της αγοράς για τον μηχανισμό, όπως αυτός έχει τρο-
ποποιηθεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη διενέργεια της 
πρώτης Δοκιμής Αγοράς.

Μία βασική αλλαγή που έχει επέλθει είναι πως τα «πακέτα» λιγνιτικής 
ηλεκτροπαραγωγής θα διατίθενται τελικά μέσω της Προθεσμιακής Αγοράς 

του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, και όχι με τη σύναψη διμερών συμβολαίων 
με τους ιδιώτες προμηθευτές, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Η διαμόρφωση της τιμής
Δεύτερη βασική αλλαγή αφορά την διαμόρφωση της τιμής. Στο προη-

γούμενο μοντέλο η τιμή προέκυπτε με βάση το χονδρεμπορικό κόστος του 
ρεύματος επί της οποίας έμπαινε μια έκπτωση. Τώρα προβλέπεται απευ-
θείας διαπραγμάτευση του αγοραστή με τη ΔΕΗ μέσω της προθεσμιακής 
χωρίς να υπάρχει market prices floor.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ερωτηματολόγιο προκύπτει πως ο 
μηχανισμός θα λειτουργήσει έως τον Δεκέμβριο του 2024. Εναλλακτικά, 
θα εκπνεύσει την ημερομηνία απόσυρσης και της τελευταίας λιγνιτικής 
μονάδας, στην περίπτωση που αυτή συμβεί νωρίτερα.

Ακόμη υπάρχει η πρόβλεψη να διατεθεί σε τρίτους προμηθευτές μέ-
ρος της ηλεκτροπαραγωγής και από την υπό κατασκευή λιγνιτική μονάδα 
«Πτολεμαΐδα 5» της ΔΕΗ, εκτός από τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα προέρχονται από τους λιγνιτικούς σταθμούς οι οποίοι βρίσκονται 
ήδη σε λειτουργία.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα στο βασικό σενάριο της Μελέτης Επάρ-
κειας του ΑΔΜΗΕ, η «Πτολεμαΐδα 5» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία 
τον Ιανουάριο του 2023. Βάση αυτού, θα συμμετέχει στον μηχανισμό στην 
πρώτη φάση λειτουργίας της, δηλαδή έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες 
μετατροπής της σε μονάδα φυσικού αερίου. 

Δεύτερο Market Test για τα πακέτα λιγνιτικής παραγωγής 
της ΔΕΗ από την Κομισιόν

Μετά και την πρόσφατη ολοκλήρωση της αποκατάστασης της 
βλάβης στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου, λαμβάνει χώρα μία αλλαγή 
στην αγορά ηλεκτρισμού. 

Πλέον εντάσσονται ακόμη και σε πλήρες φορτίο και οι τρεις μονάδες 
της Πελοποννήσου, δηλαδή η λιγνιτική Μεγαλόπολη 4, η μονάδα φυσικού 
αερίου Μεγαλόπολη 5 και η μονάδα της Κόρινθος Power. 

Η αναβάθμιση στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου έφερε ως αποτέλεσμα να 
«χωρέσουν» και οι τρεις μονάδες, ενώ συντέλεσε και το γεγονός ότι τις 
συγκεκριμένες ώρες που λειτούργησαν από κοινού, ήταν χαμηλά και η 
παραγωγή των ΑΠΕ. 

Ωστόσο για τα δεδομένα της αγοράς, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά 

επίπεδα και σήμερα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 96,09 ευρώ/
μεγαβατώρα.

 Η συνολική ζήτηση της ημέρας θα φτάσει τις 179,505 GWh και για 
την κάλυψή της θα επιστρατευτούν οι λιγνιτικές Άγιος Δημήτριος 2,4, 
Μεγαλόπολη 4 και Μελίτη, ενώ από τις μονάδες αερίου το Αλιβέρι 5, 
το Λαύριο 4,5, η Κομοτηνή, η Μεγαλόπολη 5, ο Ήρωνας, η Elpedison 
Θεσσαλονίκης, η Protergia και η Korinthos Power. Συνολικά οι θερμικές 
μονάδες θα καλύψουν 101,641 GWh από τη συνολική ζήτηση. 

Τέλος, σχετικά με την παραγωγή των ΑΠΕ αναμένεται να φτάσει τις 
34,580 GWh, ενώ ακόμη 34,339 GWh προβλέπεται να καλυφθούν από 
εισαγωγές. 

Αναβάθμιση ΚΥΤ Κουμουνδούρου: Ένταξη στο σύστημα 
των 3 μονάδων της Πελοποννήσου
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Επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε η φετινή Πρωτομαγιά, μετά την εξαγγελία του 
Υπουργού Εργασίας για επέκταση της Εργασίας πέραν του οκταώρου.

Έτσι, λοιπόν, με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν αποφάσισαν να δώσουν 
την χαριστική βολή αγνοώντας ότι για το οκτάωρο:

►	 Δόθηκαν αγώνες
►	 Δόθηκαν συγκρούσεις
►	 Δόθηκαν απεργίες
►	 Απολύθηκαν εργάτες
►	 Χύθηκε αίμα
►	 Υπήρξαν πολλοί νεκροί
Ο κύριος Χατζηδάκης με απίθανες λογικές και ακροβατισμούς που υπο-

τιμούν την νοημοσύνη μας, με απέλπιδες προσπάθειες θέλει να μας πείσει, 
πως το κάνει για το καλό των εργαζομένων!!!

Το «πειστικό επιχείρημα» ότι θα μπορούμε τον ελεύθερο χρόνο – δη-
λαδή τον συμψηφισμό πέραν του οκταώρου – να μαζεύουμε ελιές και έτσι 
θα αυξηθεί το εισόδημά μας!!! Αποτελεί την πιο κυνική επιβεβαίωση για το 
μεγαλείο αυτή της πολιτικής, αφού πρόκειται να ισοπεδώσει νόμιμα εργα-
σιακά δικαιώματα.

Όλα αυτά συμβαίνουν ή μάλλον επέλεξαν να πραγματοποιηθούν σε μία 
περίοδο πανδημίας, τόσο στην περίπτωση του οκταώρου όσο και στην ιδι-

ωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, όπου με ταχύτητα πρόσω ολοταχώς τρέχουν την 
διαδικασία της πώλησης του 49%.

Ως εκ τούτου, η Πρωτομαγιά πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο αγώνων, 
κατά της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και κατά της κατάργησης του οκτά-
ωρου.

3  Όχι στην επιστροφή της δουλείας

3 Σταθερή και πλήρη εργασία – Δουλειά σε όλους 

3 Πληρωμή των υπερωριών 

3 Συνδικαλιστική δράση χωρίς εργοδοτική παρέμβαση

3 Όχι στην κατάργηση του Ν.1264/1982

3 Όχι στην διάλυση του ΟΜΕΔ

3 Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων

3 Συμμετέχουμε στην 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΡΊΤΗ 4 ΜΑΗ 2021

Μαζί με τη ΓΣΕΕ για προστασία του οκτάωρου, κατά της ιδιωτικοποίησης 
του ΔΕΔΔΗΕ και υπέρ της προστασίας του Εθνικού Πλούτου με θωράκιση του 
Δημόσιου χαρακτήρα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Προστάτης του ΛΑΟΥ είναι ο ίδιος ο ΛΑΟΣ . 

Γραφείο Τύπου /ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Συμμετέχουμε στην απεργία την Πέμπτη 10-6-2021 που κήρυξε η ΓΣΕΕ 
ενάντια στο εργασιακό Νομοσχέδιο που ψηφίζεται από την Βουλή των Ελ-
λήνων. 

Το προτεινόμενο εργασιακό νομοσχέδιο καταργεί το οκτάωρο, δηλαδή 
τον Νόμο 2112/1920 του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου που κατοχύρωσε 
το οκτάωρο, ενώ τώρα δίνει το δικαίωμα με ατομική συμφωνία εργαζόμε-
νου και εργοδότη να εργάζεται μέχρι 10 ώρες, να μην πληρώνεται υπερω-
ριακώς αλλά να τις παίρνει ρεπό προκειμένου να «μαζέψει ελιές» όπως 
είπε ο κυρ.Χατζηδάκης.

Με αυτό τον τρόπο, όμως, καταφέρνει να βάλει τον εργαζόμενο, να 
εργαστεί υπερωριακώς χωρίς να πληρωθεί σε όφελος του εργοδότη. Σε 
συνδυασμό, όμως, με την αύξηση των υπερωριών σε 150 ώρες το χρόνο 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις, να μην κάνει καμιά πρόσληψη ο εργοδότης, 
σε βάρος της ανεργίας και σε όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Επιπλέον καταργείται το δικαίωμα της επαναπρόσληψης του εργαζόμε-

νου σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης, όρος που ισχύει μέχρι σήμερα. 
Γιατί άραγε;

Επίσης δυσκολεύει την κήρυξη της απεργίας αφού απαιτείται άνω των 
30% προσωπικό ασφαλείας σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου, ενώ προ-
βλέπεται ηλεκτρονική εγγραφή στο μητρώο του σωματείου και για την κή-
ρυξη απεργίας θα ψηφίζει όλο το προσωπικό. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ολοκληρώνει: 

3 Το σχέδιο των μνημονίων

3 Την αποκαθήλωση των εργασιακών σχέσεων

3 Την κατάργηση του παρεμβατικού ρόλου των συνδικάτων 

Για να μην επιστρέψουμε στη δουλεία

Συμμετέχουμε στην Απεργία ανατρέπουμε το Νομοσχέδιο

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙA ΤΥΠΟΥ
28/4/2021

 9/6/2021

1Η  ΜΑΗ: Κάτω τα χέρια από το 8ωρο

Α Π Ε Ρ ΓΟ Υ Μ Ε
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
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Τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ αντί για 350 
εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος, άντλησε 
η ΔΕΗ από τη μεγάλη ζήτηση που εκδηλώ-

θηκε για τα επταετή ομόλογα με Ρήτρα Αειφορί-
ας, σύμφωνα με την ανακοίνωση των επίσημων 
αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνω-
ση της ΔΕΗ, το επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 % 
ενώ τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποι-
ηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου 
δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών 
και εξόδων της Προσφοράς.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με το τελικό 
επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,375% και ση-
μαντικά χαμηλότερα τόσο από την αρχική τιμο-
λόγηση, η οποία είχε διαμορφωθεί στο 3,75%, 
όσο και από το ενδεικτικό εύρος της τιμολόγη-
σης που δόθηκε στη συνέχεια, το οποίο κινήθηκε 
στο 3,5% με 3,75%.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομο-
λογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς 
διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή 
Αγορά.

Στην 7ετή αυτή έκδοση- η οποία έχει δυνα-
τότητα ανάκλησης μετά το πέρας των πρώτων 3 
ετών η ρήτρα αειφορίας συνδέεται με τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την 
οποία δεσμεύεται η ΔΕΗ και προβλέπει ότι αν 
δεν επιτευχθεί ο στόχος, η επιχείρηση θα κατα-
βάλει «πέναλτι» στους ομολογιούχους, το οποίο 
αντιστοιχεί σε προσαύξηση 0,5% στο επιτόκιο.

Η ρήτρα προβλέπει ότι οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα θα μειωθούν κατά 57% στην περί-
οδο 2019-2023, ενώ υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα 
στο 5ετές αντίστοιχο ομόλογο, το οποίο εξέδωσε 
η ΔΕΗ τον Μάρτιο, προέβλεπε μείωση 40% των 
εκπομπών για την περίοδο 2019-2022.

Πηγές της επιχείρησης ανέφεραν ότι: 

► Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές 
καθώς οι επενδυτές πρόσφεραν 2,3 δισ. 
ευρώ.

► Το επιτόκιο (3,375%) είναι χαμηλότερο των 
αρχικών εκτιμήσεων για 3,50% - 3,75%

► Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν πάνω από τα 
δύο τρίτα (70% της έκδοσης).

 Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι 
διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμε-
τάσχει και στην προηγούμενη έκδοση 5ετούς 
διάρκειας τον Μάρτιο και νέοι μεγάλοι επεν-
δυτές του εξωτερικού που συμμετέχουν 
πρώτη φορά σε έκδοση της ΔΕΗ.

► Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκ-
πομπών CO2 κατά 57% την περίοδο 2019-
2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη 
έκδοση του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, 
η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 
40% για την περίοδο 2019-2022.

► Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη 
που εξέδωσε ομόλογα με ρήτρα αειφορίας 
τον περασμένο Μάρτιο και τώρα η πρώτη 
εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις τέτοιων 
ομολόγων μέσα στον ίδιο χρόνο.

► Η ΔΕΗ είναι η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα δι-
αχρονικά, που εκδίδει ομόλογο 7ετίας (είχαν 
προηγηθεί ο ΟΤΕ ΟΤΕ-0,34% και η ΤΙΤΑΝ με 
αξιολόγηση υψηλότερη από τη ΔΕΗ).

Στόχος τα κεφάλαια μακροπρόθεσμης 
τοποθέτησης

Ο στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ να προσελκύ-
σει κεφάλαια μακροπρόθεσμης τοποθέτησης επι-
βεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά, όπως και στην 
έκδοση του Μαρτίου, καθώς, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, στην έκδοση συμμετείχαν σημαντικοί 
μεγάλοι ξένοι επενδυτές οι οποίοι θα καλύψουν 
περίπου τα δύο τρίτα του ποσού που αντλεί η ΔΕΗ.

Που θα πάνε τα έσοδα 
Τα έσοδα από την έκδοση, όπως έχει ανα-

κοινώσει η ΔΕΗ, θα χρησιμοποιηθούν για την 
αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, συμπε-
ριλαμβανομένης της μερικής αποπληρωμής κοι-
νοπρακτικού δανείου που ωριμάζει τον Οκτώ-

βριο του 2023, καθώς και για την πληρωμή των 
δαπανών και εξόδων της προσφοράς, τα οποία 
τοποθετούνται στα 5 εκατ. ευρώ. 

Η ΔΕΗ μείωσε τον δανεισμό της
Όπως σημείωσε πρόσφατα ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης 
σε ενημέρωση στη Βουλή, την τελευταία διετία η 
επιχείρηση προχώρησε στην πληρωμή 1,341 δισ. 
ευρώ προκειμένου να μειώσει τον δανεισμό της 
και να αποπληρώσει οφειλές προς τρίτους.

Ιδιαίτερα ελκυστικό το επιτόκιο
Πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το επιτόκιο 

είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, κάτι που εξηγεί και 
την υψηλή ανταπόκριση που είχε η έκδοση, και 
διαμορφώθηκε μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα 
από το επιτόκιο της έκδοσης του 5ετούς του 
Μαρτίου, από την οποία η ΔΕΗ άντλησε συνολικά 
κεφάλαια 775 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι 
είχε μεγαλύτερη διάρκεια.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο του ομολόγου 
λήξης Μαρτίου 2026 είχε εκδοθεί με απόδοση 
3,875%, η οποία βέβαια σήμερα έχει υποχωρή-
σει σημαντικά, στο 2,3%. Αξίζει να σημειωθεί 
πως κύριοι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι 
Goldman Sachs και HSBC Continental Europe 
Europe, με συνδιαχειριστές τις τέσσερις ελλη-
νικές συστημικές τράπεζες και τις Ambrosia 
Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, 
Sociedad de Valores, και JPMorgan, ενώ ο τίτ-
λος θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου.

ΔΕΗ:  500 εκατ. ευρώ 
από τα ομόλογα Αειφορίας
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Η οριστική συμφωνία ανάμεσα σε ΔΕΗ και 
ενεργοβόρες βιομηχανίες για το θέμα της 
ανανέωσης των τιμολογίων προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας, φαίνεται πως πλησιάζει. 

Πρόκειται για μια εκκρεμότητα αρκετών μη-
νών με δεδομένο ότι οι προηγούμενες συμβά-
σεις έχουν λήξει και ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα δινόταν παράταση από πλευράς ΔΕΗ.

Η νέα συμφωνία, όπως αναφέρουν αρμόδιες 
πηγές, έχει ως βάση τα ισχύοντα τιμολόγια και 
προβλέπει μια σταθερή τιμή για την επόμενη δι-
ετία κατά το πρότυπο της συμφωνίας της ΔΕΗ με 
την Αλουμίνιον.

Τι θα περιλαμβάνει 
η συμφωνία

Η συμφωνία η οποία θα είναι διετούς διάρκει-
ας θα περιλαμβάνει λελογισμένες αυξήσεις, ενώ 
θα περιλαμβάνεται και ρήτρα που θα μετακυλίει 
τις ενδεχόμενες αυξήσεις από τους ρύπους.

Από την άλλη πλευρά οι βιομηχανικοί κατα-
ναλωτές των επιλέξιμων κλάδων, διαθέτουν το 
όπλο της αντιστάθμισης, δηλαδή αποζημιώνονται 
για το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 
που επιβαρύνει το ενεργειακό τους κόστος.

Στη νέα σύμβαση θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι 

από το 2023 και μετά, η τιμολόγηση θα συνδέε-

ται με τη χονδρεμπορική αγορά, κατά το πρότυπο 

των όσων ισχύουν για τις βιομηχανίες της κε-

ντρικής Ευρώπης.

Η διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ των δύο 

πλευρών ανοίγει το δρόμο ώστε από το 2023 

και μετά η βιομηχανία να έχει την εναλλακτική 

επιλογή των πράσινων corportate PPAs, δηλαδή 

των διμερών συμβάσεων με παραγωγούς ΑΠΕ, 

μια επιλογή που προωθεί και το αρμόδιο υπουρ-

γείο περιβάλλοντος και ενέργειας. 

Τι προβλέπει η συμφωνία ΔΕΗ - Βιομηχανίας 
για τα νέα τιμολόγια ρεύματος

Σ το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τα απόβλη-
τα, συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση για 
τη μεταβίβαση στον ΑΔΜΗΕ, των παγίων 

του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη.
Αν και η μεταφορά των παγίων του ΔΕΔ-

ΔΗΕ στην Κρήτη έχει συμφωνηθεί, δεν έχει 
κλείσει ακόμη το ζήτημα του τιμήματος της 
μεταβίβασης. 

Το τίμημα θα διευθετηθεί με συνεννόηση 
ανάμεσα σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, που ακόμη δεν 
έχουν καταλήξει μεταξύ τους. 

Η ΔΕΗ έχει εδώ και καιρό προτείνει στον 
ΑΔΜΗΕ η απόκτηση των παγίων της θυγατρι-
κής της στην Κρήτη να γίνει σε τιμές αγοράς, 
δηλαδή με βάση τις προσφορές που θα δεχτεί 
για το ΔΕΔΔΗΕ. Και αυτό, καθώς η πώληση 
του 49% της θυγατρικής της βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, επομένως το όποιο εμπορικό 
τίμημα προκύψει, αλλάζει προφανώς και τα 
δεδομένα για τα πάγια της Κρήτης. Σήμερα 
η αξία τους περιορίζεται στο ποσό που ανα-
γράφεται λογιστικά, το οποίο όμως δεν θα 
ανταποκρίνεται στην πραγματική τους αξία 
όταν «κλείσει» και επίσημα η πώληση του 
ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει η απόκτηση των 
παγίων στο νησί να γίνει στην λογιστική τους 
αξία. Στο ζήτημα μέχρι σήμερα δεν έχει επέλ-
θει συμφωνία, επομένως η νομοθετική ρύθ-
μιση που θα κατατεθεί στην Βουλή, θα περιο-
ρίζεται σε διαδικαστικά ζητήματα, αφήνοντας 
εκτός το κομμάτι του τιμήματος, το οποίο θα 
επιλυθεί τους επόμενους μήνες.

Το δίκτυο υψηλής τάσης στα μη διασυν-
δεδεμένα νησιά το διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, 
σε αντίθεση με το δίκτυο υψηλής τάσης στο 
ηπειρωτικό σύστημα, την κυριότητα και δια-
χείριση του οποίου έχει ο ΑΔΜΗΕ. 

Η ΔΕΗ έχει συμφωνήσει ότι με την ολοκλή-
ρωση της πρώτης φάσης της διασύνδεσης της 
Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω της 
Πελοποννήσου, θα μεταβιβάσει στον ΑΔΜΗΕ 
τα πάγια της θυγατρικής της στο νησί. 

Η μεταβίβαση θα γίνει αυτοδικαίως με την 
ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης στο νομο-
σχέδιο του ΥΠΕΝ. Στην πράξη, η ρύθμιση θα 
αναγνωρίζει τη κυριότητα του ΑΔΜΗΕ επί των 
παγίων, επιλύοντας έτσι τη σχετική ρυθμιστι-
κή εκκρεμότητα. Διαφορετικά, θα υπήρχε ζή-
τημα ως προς το καθεστώς του λειτουργικού 

διαχωρισμού, καθώς ο ΑΔΜΗΕ θα αναλάμ-
βανε τη διαχείριση παγίων που όχι μόνο δεν 
είναι δικά του, αλλά ανήκουν και σε έναν από 
τους ηλεκτροπαραγωγούς. 

Το θέμα της μεταφοράς των παγίων από τον 
ένα διαχειριστή στον άλλο είναι αρκετά παλιό. 
Εδώ και πολλούς μήνες έχει εκπονηθεί συ-
γκεκριμένο σχέδιο νομοθετικής παρέμβασης 
για τη μεταβίβαση. Σχέδιο που εκπονήθηκε 
με τη συνδρομή εξωτερικού συμβούλου (της 
εταιρείας Reed Smith) και προβλέπει την 
πώληση από τη ΔΕΗ της γραμμής μεταφοράς 
Χανιά-Λασίθι των 150 kV στον ΑΔΜΗΕ – στο 
πλαίσιο των αποφάσεων που έχει λάβει η 
ΡΑΕ, αναφορικά με τη διαχείριση του συστή-
ματος της Κρήτης με τη λειτουργία της «μι-
κρής» διασύνδεσης.

Το καθυστέρησε η διαφωνία ανάμεσα στα 
δύο μέρη ως προς το τίμημα του συνόλου των 
παγίων και της γραμμής μεταφοράς Χανι-
ά-Λασίθι των 150 kV. Εδώ και καιρό, η θέση 
του ΑΔΜΗΕ είναι πως η ΔΕΗ θα πρέπει να του 
πουλήσει άμεσα το δίκτυο, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να περάσει 
σε αυτόν η διαχείριση της Κρήτης. 

Πάγια ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη
Στη Βουλή η ρύθμιση για τη μεταφορά στον ΑΔΜΗΕ
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Το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), που θα αποσχισθεί 
από τη ΔΕΗ και θα ενταχθεί στον ΔΕΔΔΗΕ, 

αποτιμάται κοντά στο 1 δις ευρώ από την Grant 
Thornton.

Στην αποτίμηση δεν συμπεριλαμβάνεται το 
δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης, το οποίο 
θα μεταβιβασθεί ξεχωριστά από τη ΔEΗ στον 
ΑΔΜΗΕ, ώστε ο τελευταίος να αναλάβει τη δια-
χείριση του συστήματος του νησιού.

Η Έκθεση Αποτίμησης των στοιχείων Ενερ-
γητικού και Υποχρεώσεων του Κλάδου Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που συνέτα-
ξε η Grant Thornton, αναφέρει πως σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 και του 
Ν.4548/2018, η καθαρή θέση του αποσχιζό-
μενου κλάδου εκτιμάται σε 953.662.960 εκατ. 
ευρώ.

Η Έκθεση έχει παραδοθεί στη ΔEΗ από τα 
τέλη Ιουνίου, ενώ τα διοικητικά συμβούλια της 
ΔEΗ και του ΔΕΔΔΗΕ ενέκριναν τον προηγού-
μενο μήνα και το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

Για τις 31/3/2021 έχει οριστεί η ημερομηνία 
μετασχηματισμού, ενώ το Σχέδιο Διάσπασης 
τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της σχετικής 
νομοθετικής ρύθμισης που θα εκδοθεί από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
τον εν λόγω εταιρικό μετασχηματισμό της ΔEΗ.

Η όλη διαδικασία της απόσχισης θα ολοκλη-
ρωθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Αγο-
ραπωλησίας Μετοχών με τον πλειοδότη που θα 
επιλεγεί για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ 
και θα κλείσει με την υπογραφή της Συμφωνίας 
Μετόχων. 

Τι περιλαμβάνει η απόσχιση
Η απόσχιση περιλαμβάνει το δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο των μη δι-
ασυνδεδεμένων νησιών, εκτός από την Κρήτη. 
Εκτός είναι και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών 
ινών, όπως και το δικαίωμα εγκατάστασης 
οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών στο ΕΔΔΗΕ. Η ΔEΗ 
παραμένει φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου 
και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβα-
σης και διέλευσης υπέρ τρίτων.

Στην Έκθεση υπολογίζεται η τρέχουσα αξία 
της καθαρής θέσης, όπως την αποτιμά η Grant 
Thornton και όχι αυτή που αποτυπώνεται με 
βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονο-
μικής Αναφοράς και είναι χαμηλότερη στα 
653.167.147 εκατ. ευρώ.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο
Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ 

ανέρχεται σε 37.552.010 εκατ. ευρώ, διαιρού-
μενο σε 3.755.201 μετοχές, ονομαστικής αξί-
ας 10 ευρώ η κάθε μία. Με την απόσχιση του 
κλάδου και την εισφορά του στον ΔΕΔΔΗΕ το 
μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή θα αυξηθεί 
κατά το ποσό των 953.662.969 εκατ. ευρώ, με 
την έκδοση 95.366.296 νέων κοινών ονομα-
στικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ 
η κάθε μία.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτηθεί τροποποίηση του κατα-
στατικού της. Με την ολοκλήρωση της εισφο-
ράς του κλάδου ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραδώσει στη 
ΔEΗ τις 95.366.296 νέες μετοχές, με τις οποίες 
η Επιχείρηση θα καταστεί μέτοχος του ΔΕΔΔΗΕ 
και έμμεσα ο δικαιούχος των περιουσιακών 
στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου. Οι μετο-
χές που θα αποκτήσει η ΔEΗ στον ΔΕΔΔΗΕ της 
δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από 
την ημέρα της διάσπασης και εφεξής.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύ-
ψουν στο μεσοδιάστημα από τις 31/3/2021 έως 
την ημέρα της διάσπασης θα ωφελούν ή θα βα-
ρύνουν αποκλειστικά τη ΔEΗ. Εάν στο διάστημα 
αυτό πραγματοποιήσει κέρδη θα ανήκουν στην 
ίδια, εάν πραγματοποιήσει ζημία θα καλυφθεί 
από την Επιχείρηση, με την καταβολή ίσου με 
τη ζημιά ποσού σε μετρητά.

Οι υποχρεώσεις 
Ο δανεισμός του κλάδου δικτύου στις 

31/3/2021 ανερχόταν σε περίπου 1,5 δισ. 
ευρώ. Για το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών 
υφίσταται εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Η ΔEΗ κατέχει εδαφικές εκτάσεις και δικαι-
ώματα σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική 
Ελλάδα, με την αξία τους να αποτιμάται σε 

197.625.230 εκατ. ευρώ. Επίσης, έχει στην 
κατοχή της κτίρια, χώρους υποσταθμών και τε-
χνικά έργα σε όλη την Ελλάδα, συνολικής αξίας 
αποτίμησης 134.676.620 εκατ. ευρώ.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του δικτύου 
διανομής (κέντρα υψηλής τάσης, τερματικές 
διατάξεις, υποσταθμοί, καλώδια, κλπ) αποτι-
μάται σε τρέχουσα αξία στα 4.527.883.430 δις 
ευρώ. Τα πάγια προς εκτέλεση, δηλαδή, υπο-
σταθμοί υπό κατασκευή και κτίρια υπό ανέγερ-
ση, αποτιμώνται με τη λογιστική αξία τους στα 
3.637.923,24 εκατ. ευρώ. Ο λοιπός εξοπλισμός 
(έπιπλα, συστήματα ασφαλείας, κλπ) αποτιμή-
θηκε με τρέχουσα αξία σε 28.860 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο Σύμβασης 
Διάσπασης, στην περίπτωση περιουσιακών 
στοιχείων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν 
γένει στοιχείων του ενεργητικού και του παθη-
τικού, τα οποία διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο 
και δεν αναγνωρίζεται η κατά το ελληνικό δί-
καιο καθολική διαδοχή του προς απόσχιση κλά-
δου, ΔEΗ και ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούνται να προβούν 
σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια ώστε να ολο-
κληρωθεί η μεταβίβαση σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Όπου δεν είναι εφικτό αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ 
αναλαμβάνει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
αυτές, να αποδίδει στη ΔEΗ τυχόν ποσά που 
καταλογίζονται σε βάρος του και να την απο-
ζημιώνει για κάθε κόστος ή ζημία προκύψει 
από την πλημμελή εκπλήρωση αυτών των 
υποχρεώσεων. Στην περίπτωση των δικαιω-
μάτων η ΔEΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τα εισπράττει ή να τα ρευστοποιεί σύμφωνα 
με υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να μπορεί να 
επανεπενδύει σε αυτά.

Τα έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ το 2020
Για το 2020 ο ΔΕΔΔΗΕ εμφανίζει μεν αυξη-

μένα έσοδα, αλλά μειωμένα κέρδη. Πιο συγκε-
κριμένα, τα συνολικά έσοδα του ανήλθαν σε 
900.063 ευρώ, έναντι 898.688 ευρώ του 2019. 
Το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 
943.449 ευρώ έναντι 973.179 ευρώ, τα κέρδη 
EBITDA σε 50.613 ευρώ έναντι 123.197 ευρώ, 
τα κέρδη προ φόρων σε 26.031 ευρώ έναντι 

Όλο το σχέδιο διάσπασης  Όλο το σχέδιο διάσπασης  ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ

συνέχεια στη σελ. 11
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99.362, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώ-
νεται σε 5,62% έναντι 13,71% του 2019.

Με βάση το απαιτούμενο ρυθμιζόμενο έσοδο 
που καθόρισε η ΡΑΕ το 2020, η υπο-ανάκτη-
ση του 2020 ανέρχεται σε 42,36 εκατ. ευρώ, 
που κατανεμήθηκε σε βάρος της ΔEΗ κατά 
39,39 εκατ. ευρώ και του ΔΕΔΔΗΕ κατά 2,97 
εκατ. ευρώ. Η συσσωρευμένη υπο-ανάκτηση 

στις 31/12/2020 υπολογίζεται σε 139,5 εκατ. 
ευρώ που κατανεμήθηκε σε βάρος της ΔEΗ κατά 
141,8 εκατ. ευρώ και προς όφελος της ΔΕΔΔΗΕ 
κατά 2,3 εκατ. ευρώ.

Ενόψει της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, η 
ΡΑΕ καθόρισε τον συντελεστή απόδοσης κε-
φαλαίου (WACC) για τον ΔΕΔΔΗΕ στο 6,7% για 
τη ρυθμιστική περίοδο 2021-2024. Το WACC 

συνιστά τον συντελεστή για τον υπολογισμό 
του ρυθμιζόμενου εσόδου του Διαχειριστή, τη 
βασική, δηλαδή, πηγή εσόδων του. Το επίπε-
δο που καθόρισε η ΡΑΕ για την επόμενη 4ετία 
χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ελκυστικό για την 
προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, 
αν συγκριθεί με αυτό που ισχύει για άλλους 
Ευρωπαϊκούς Διαχειριστές και το οποίο δεν 
υπερβαίνει το 2,5%.

συνέχεια από τη σελ. 10

ΔΕΗ: Τον Αύγουστο οι δεσμευτικές προσφορές 
για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, 
για την ανάδειξη του επενδυτή που θα «εισέλθει» στη μετοχική σύνθεση 
του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

βρίσκεται στην τελική ευθεία. 

Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της διοίκησης ΔΕΗ, οι δεσμευτικές προσφο-
ρές από τους υποψήφιους επενδυτές προγραμματίζεται να υποβληθούν εντός 
του Αυγούστου, ενώ το πλάνο αναφέρει πως μέχρι τότε θα έχουν διευθετηθεί 
και οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να διαμορ-
φώσουν συγκεκριμένα τα ποσά και τις παροχές των προσφορών.

Στη διεκδίκηση του 49% του Διαχειριστή παίρνουν μέρος 9 επενδυτικοί κο-
λοσσοί και ισχυρά funds υποδομών, που διαχειρίζονται κεφαλαία τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής κανένας επενδυτής δεν έχει 
εγκαταλείψει τη διαδικασία. Αντίθετα και τα 9 σχήματα συνεχίζουν να επιδει-
κνύουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του μειοψηφικού μεριδίου του ΔΕΔΔΗΕ. 

Τα στελέχη της επιχείρησης εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι από τους 
επενδυτές να προχωρήσουν σε συμπράξεις, υποβάλλοντας από κοινού δεσμευ-
τική προσφορά τον Αύγουστο. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να υποβληθούν 
τουλάχιστον 4 δεσμευτικές προσφορές στον διαγωνισμό. 

Μεταφορά παγίων δικτύου διανομής στον ΔΕΔΔΗΕ
Παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία μεταφοράς των παγίων του δικτύου δι-

ανομής στον ΔΕΔΔΗΕ. Σε πρόσφατη χρηματιστηριακή της ανακοίνωση η ΔΕΗ, 
αναφέρει πως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε το Σχέδιο Σύμ-
βασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης της από 31 Μαρτίου 2021 Λογιστικής 
Κατάστασης Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Αποτίμησης της εύλογης αξίας 
του Κλάδου Δικτύου Διανομής. 

 Η μεταφορά των παγίων πρόκειται να πραγματοποιηθεί μετά την ανάδειξη 
του προτιμητέου επενδυτή από τον διαγωνισμό και τη μεταβίβαση σε αυτόν του 
49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Για την πραγμάτωση αυτού, θα χρειαστεί επίσης 
νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία το 
υπουργείο πρόκειται να συμπεριλάβει σε κάποιο από αμέσως επόμενα σχέδια 
νόμου που θα εισάγει στη Βουλή. 

Πρόσβαση υποψηφίων στο Virtual Data Room
Οι 9 υποψήφιοι επενδυτές, από τα μέσα Μαΐου έχουν αποκτήσει πρόσβαση 

στο Virtual Data Room (VDR) και στα οικονομοτεχνικά στοιχεία του Διαχειριστή 
που περιλαμβάνονται σε αυτό, για να προχωρήσουν σε due diligence.

 Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τρόπο εκπροσώπησης του μετό-
χου μειοψηφίας στη διοίκηση του Διαχειριστή, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στη 
συμμετοχή του στον τρόπο επιλογής του οικονομικού διευθυντή και του διευθυ-
ντή λειτουργικών δραστηριοτήτων. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του τόνισε πως περίπου το 50% από το τίμημα πώλησης θα αξιοποιηθεί 
για τη μείωση του δανεισμού της επιχείρησης. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προορίζονται 
για την επέκταση της εταιρείας εκτός συνόρων, μέσω της αξιοποίησης επενδυτι-
κών ευκαιριών στις αγορές νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, η μερική ιδιωτικοποί-
ηση του ΔΕΔΔΗΕ σχεδιάζεται να αποτελέσει εφαλτήριο ώστε η ΔΕΗ να αποκτήσει 
ηγετικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στη διεκδίκηση του ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει και η 
Blackrock, το μεγαλύτερο επενδυτικό fund του πλανήτη, με υπό διαχείριση κε-
φάλαια άνω των 8,67 τρισ. δολαρίων. Επίσης συμμετέχει η αμερικανική ΚΚR, 
με υπό διαχείριση κεφάλαια 206 δισ. δολ., και το αυστραλιανό fund Macquarie, 
η οποία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού στον 
κλάδο των υποδομών. 

Υποψήφιος είναι επίσης το private equity fund CVC Capital Partners, με στόχο 
να προσθέσει το 49% του Διαχειριστή στα asset που έχει αποκτήσει το τελευταίο 
διάστημα στη χώρα μας, καθώς και η First Sentier Investors (176 δισ. δολ.) 
η οποία διεκδικεί και τη ΔΕΠΑ Υποδομών, καθώς και η Ardian Infrastructure, 
την British Columbia Investment Management Corporation (BCI), το ιταλικό fund 
υποδομών F2i και την Οak Hill Advisors.
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Συνήλθε στις 24 Ιουνίου, η ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ 
προκειμένου να εγκρίνει τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου για το 
έτος 2020.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους, η ΔΕΗ «γύρισε» στην κερ-
δοφορία μετά από σημαντικές ζημιές που είχε 
καταγράψει το 2019.

Η γενική συνέλευση κλήθηκε να εγκρίνει τη 
μη διανομή μερίσματος καθώς όπως αναφέρε-
ται στο ενημερωτικό σημείωμα προς τους με-
τόχους, παρόλο που η εταιρική χρήση του 2020 
ήταν κερδοφόρα για τη μητρική εταιρία, ωστόσο 
τα αποτελέσματα της υπολείπονται των ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων και συνεπώς η μητρική 
δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή μερίσματος.

Η ΔΕΗ σήμερα βρίσκεται σε φάση αναμονής 
για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, που θα 
κρίνουν και την ταχύτητα και αποτελεσματικό-
τητα του μετασχηματισμού της στο νέο εταιρικό 
προφίλ που είναι και ο στόχος της διοίκησης της.

Τα κρίσιμα ζητήματα της ΔΕΗ
- Η πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η ολοκλήρω-

ση και το τίμημα αυτού, που θα χρηματοδοτή-
σει το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρη-
σης.

- Το ζήτημα της στρατηγικής εφεδρείας που 
ανακύπτει περισσότερο κρίσιμο και χρονο-

βόρο με την δαπανηρή συμμετοχή του λιγνίτη 
στο μείγμα, που βαίνει αυξανόμενη στις φά-
σεις αιχμής.

- Το ζήτημα της νέας μονάδας φυσικού αερίου, 
μετά και την οριστικοποίηση της επενδυτικής 
πρωτοβουλίας των ΓΕΚ και ΜΟΗ για την Κο-
μοτηνή και του μετασχηματισμού της Πτολε-
μαΐδας 5.

Υπενθυμίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της ΔΕΗ 
για το 2020 ανήλθαν σε περίπου 4.649,3 εκατ. 
ευρώ μειωμένα κατά 282,3 εκατ. ευρώ σε σύ-
γκριση με το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε 820,5 εκατ. ευρώ 
αυξημένα κατά 2,7% σε σχέση με το 2019, ενώ 
το περιθώριο EBIDTA ανήλθε σε 17,6% έναντι 
16,2% το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 67 εκατ. 
ευρώ έναντι ζημιών 2.057,9 εκατ. ευρώ ενώ 
τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 
35,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1.685,7 εκατ. 
ευρώ. Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους της μη-
τρικής εταιρίας ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι ζημιών 1.963,1 εκατ. ευρώ το 2019.

Μεταξύ των θεμάτων της γενικής συνέλευ-
σης ήταν και η έκθεση αποδοχών της εταιρίας η 
οποία αφορά τις αποδοχές των μελών της διοί-
κησης για το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έκτακτη γε-
νική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ ενέκρινε 

νέα πολιτική αποδοχών για τα μέλη της διοίκη-
σης και τα στελέχη της ΔΕΗ που περιλαμβάνει 
Stock options και bonus με βάση την επίτευξη 
χρηματοοικονομικών, στρατηγικών/λειτουργι-
κών και περιβαλλοντικών/βιώσιμων βραχυπρό-
θεσμων στόχων.

Σύναψη νέας δανειακής σύμβασης με 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το νέο 
ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται η 
ΔΕΗ προχώρησε και στη σύναψη νέας δανειακής 
σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων.

Μέσω του δανείου θα χρηματοδοτηθεί η 
επένδυση στην αναβάθμιση χιλιάδων χιλιομέ-
τρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
και αύξηση της χρήσης έξυπνων μετρητών που 
είναι απαραίτητοι για τη μελλοντική επέκταση 
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner 
Hoyer και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης συνυπέγραψαν το 
δεύτερο συμβόλαιο χρηματοδότησης ύψους 100 
εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του εικοσαετούς δανεί-
ου ύψους 330 εκατ. ευρώ, το οποίο θα στηρίξει 
επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του 
ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε όλη την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά.

«Η ΔΕΗ ακόμη πληρώνει χρέη ενώ χρειάζεται ετήσια λειτουργική κερδο-
φορία 1 δις. για να κάνει επενδύσεις. Έχει ήδη καταβάλλει σε υποχρεώσεις 
και οφειλές 1,3 δις. ευρώ στην διετία», τόνισε από το βήμα της Βουλής, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης. 

Όπως είπε την τελευταία διετία, η νέα διοίκηση πέτυχε μια αντιστροφή της 
καθοδικής πορείας. Βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ταμειακό έλλειμμα ύψους 1,5 
δις και επιπλέον 950 εκ. ευρώ χρέη προς τρίτους που ακόμη η ΔΕΗ δουλεύει 
εντατικά για να ξεπληρώσει, λέγοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει 
κάνει ακόμη καμία επένδυση.

Ο Γ. Στάσης επεσήμανε πως η Επιχείρηση έχει αποπληρώσει συσσωρευμένα 
χρέη από τον Αύγουστο του 2019 ύψους 435 εκ. που αφορούν οφειλές προς 
την αγορά και 636 εκ. ευρώ καθαρό χρέος. Παράλληλα έχουν ήδη καταβληθεί 
270 εκ. ευρώ στον ΕΛΑΠΕ.

 Πρόκειται για χρήματα 
συνολικού ύψους 1,3 δις. 
ευρώ, τα οποία όπως τόνισε 
πήγαν σε όλη την αγορά, σε 
εργολάβους, προμηθευτές, 
στους παραγωγούς ΑΠΕ και 
στους διαχειριστές. 

Σήμερα όπως παραδέχτηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας που κα-
ταναλώνεται στην χώρα προέρχεται από εισαγωγές (φυσικό αέριο κ.α). Για να 
μπορέσει η χώρα να αντιστρέψει αυτή την εικόνα πρέπει να αναπτυχθούν τα 
έργα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να εκμεταλλευτεί το δικό της 
φυσικό πόρο.

Τα κρίσιμα ζητήματα της ετήσιας τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ

Γ. Στάσσης: Η ΔΕΗ ακόμη πληρώνει χρέη
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Η ΔΕΗ βάζει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της 
μείωσης των εκπομπών άνθρακα μέχρι το 
2023, αγγίζοντας το 57%.

Όταν η Κομισιόν ανακοίνωνε το νέο αυστηρό 
πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα 
κατά 55% ως το 2030, θερμή υποδοχή από τη δι-
εθνή αγορά είχε το ομόλογο της ΔΕΗ, με ρήτρα για 
μείωση 57% των εκπομπών της μέχρι το 2023.

Η δέσμευση αυτή της ΔΕΗ δείχνει ξεκάθαρα την 
αποφασιστικότητά της να πρωταγωνιστήσει στη νέα 
εποχή της ενεργειακής μετάβασης, ενώ η αγορά 
υποδέχτηκε τη στρατηγική της ιδιαίτερα θετικά.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκδοση 
του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, η ρήτρα μείω-
σης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 
2019-2022.

 Η ελληνική επιχείρηση εμφανίζεται έτοιμη να 
κάνει γρήγορα βήματα, σε μία εποχή που ολόκλη-
ρη η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται σε ένα τεράστιο 
μετασχηματισμό.

Για τον λόγο αυτό οι αγορές, για άλλη μια φορά, 
έδειξαν ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ, κατά την 
έκδοση του ομολόγου της, υπερκαλύπτοντας 6,5 
φορές της ζήτηση.

Πρωτοπορία και στα SUSTAINABILITY 
LINKED BOND 

Η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εξέδωσε 
SUSTAINABILITY LINKED BOND τον περασμένο 
Μάρτιο είναι η ΔΕΗ, ενώ σήμερα είναι η πρώτη 
εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις S-L Bonds 
μέσα στον ίδιο χρόνο.

Οι συνολικές προσφορές στα €2,3 δισ. ευρώ, 
απέδειξαν ότι η αγορά επικροτεί το νέο στόχο της 
ΔΕΗ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 57% την 
περίοδο 2019-2023.

Γι’ αυτό και αντλήθηκαν τελικά €500 εκατ. από 
τα αρχικώς ζητούμενα €350 εκατ. ευρώ με επι-
τόκιο 3,375%, έναντι αρχικού guidance 3,50%-
3,75%.

Η συμμετοχή ξένων επενδυτών έφτασε στο 
70% και αφορούσε real money investors. Στην 
έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς 
επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην 
προηγούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρ-
τιο και νέοι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού, 
που συμμετέχουν πρώτη φορά σε έκδοση της 
ΔΕΗ.

Ακόμη πιο ψηλά ο πήχης 
της μείωσης άνθρακα

ΔΕΗ:

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε από την ΡΑΕ το κείμενο του Market Reform 
Plan για τη Στρατηγική Εφεδρεία. Στόχος του Υπουργείου Ενέργειας είναι 
έως το τέλος του χρόνου να έχει διαμορφωθεί ο Μηχανισμός Στρατηγικής 

Εφεδρείας και να αρχίσει να λειτουργεί το 2022.
Να σημειώσουμε πως το Market Reform Plan βρίσκεται υπό κατάρτιση και θα 

κατατεθεί σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η μελέτη για το Market Reform Plan, εκπονήθηκε από τον καθηγητή του ΕΜΠ 
και πρώτο πρόεδρο της ΡΑΕ Παντελή Κάπρο. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που 
πρέπει να γίνουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού εν όψει των νέων δεδομένων 
που διαμορφώνουν η απολιγνιτοποίηση και η προοπτική αύξησης της συμμετοχής 
των ΑΠΕ στο 60% της τελικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη αποτελεί τον «οδικό χάρτη» των μεταρρυθμίσεων στην αγορά, με 
στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Target Model και η συγκρότηση της αποτέ-
λεσε προϋπόθεση για την εξέταση από την Κομισιόν και του Μηχανισμού Στρα-
τηγικής Εφεδρείας, δηλαδή του μηχανισμού που θα αμείβει τις μονάδες παρα-
γωγής ρεύματος που θα τεθούν στη διάθεση του ΑΔΜΗΕ για την διασφάλιση της 
επάρκειας του συστήματος, δεδομένου ότι η ΔΕΗ αποσύρει ασύμφορες γι’ αυτή 
λιγνιτικές μονάδες, ενώ ακόμη δεν έχουν προχωρήσει οι σχεδιαζόμενες από 
τον ιδιωτικό τομέα νέες μονάδες συνδυασμένου κύκλου.

Ο στόχος του 2022

Μέσω του σχήματος αυτού η ΔΕΗ θα θέσει στη διάθεση του ΑΔΜΗΕ τις λι-
γνιτικές μονάδες της έως το 2023 για λόγους ασφάλειας τροφοδοσίας και θα 
αποζημιώνεται γι΄ αυτό.

Στο Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας θα έχει δυνατότητα συμμετοχής τόσο 
το demand response, όσο και οποιαδήποτε μονάδα φυσικού αερίου.

Το Market Reform Plan αλλά και η μελέτη επάρκειας ισχύος που πρόκειται 
να εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ, αποτελούν τη βάση και για το Μηχανισμό Αποζημίωσης 
Επάρκειας Ισχύος (CRM) που αναμένουν οι ιδιώτες επενδυτές ως εργαλείο στήρι-
ξης των νέων μονάδων συνδυασμένου κύκλου με καύση φυσικού αερίου.

Το Market Reform Plan θα κατατεθεί μόλις είναι έτοιμο στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία θα το θέσει στην συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση.

Το ΥΠΕΝ επιδιώκει έως το τέλος του χρόνου να έχει διαμορφωθεί ο Μηχανι-
σμός Στρατηγικής Εφεδρείας και να αρχίσει να λειτουργεί το 2022.

Η διάρκεια του θα είναι έως το τέλος του 2023, ή έως ότου ενεργοποιηθεί το 
CRM. Το βέβαιο είναι ότι οι δυο Μηχανισμοί δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν 
παράλληλα.

ΡΑΕ: Βγαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση το Market Reform Plan 
για την Στρατηγική Εφεδρεία
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Η μεθοδολογία που έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση η ΡΑΕ για τον υπολογισμό του επιτρε-
πόμενου - απαιτούμενου εσόδου του δικτύου 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από την οποία 
και θα προκύψουν τα τέλη χρήσης δικτύου που θα 
ισχύσουν από το 2022, θεωρείται από τον ΑΔΜΗΕ 
τιμωρητική και μη ισορροπημένη ως προς τα κί-
νητρα και τις ποινές.

Η εκτίμηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συνέ-
χεια της αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο πλευρών 
που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα, αρχής 
γενομένης από την απόφαση της ΡΑΕ να επιβάλει 
πρόστιμο στον ΑΔΜΗΕ για καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση της νέας γραμμής της Πελοποννήσου.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μα-
νουσάκης δήλωσε ότι η ΡΑΕ λειτουργεί ως δημόσια 
υπηρεσία παλαιάς κοπής καθυστερώντας στη λήψη 
αποφάσεων με κόστος σε βάρος του Διαχειριστή και 
πρόσθεσε ότι ο ΑΔΜΗΕ στο εξής θα προσφεύγει στα 
δικαστήρια διεκδικώντας αποζημιώσεις.

Σε ανάλογο μήκος κύματος είναι η τοποθέτηση 
του ΑΔΜΗΕ και στο πλαίσιο της δημόσιας δια-

βούλευσης για τη μεθοδολογία υπολογισμού του 
επιτρεπόμενου – απαιτούμενου εσόδου του συ-
στήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην 
οποία η ΡΑΕ επιχειρεί να ενσωματώσει κίνητρα 
και ποινές ώστε η αμοιβή του Διαχειριστή, δηλαδή 
τα τέλη χρήσης δικτύου να αντανακλούν την ποιό-
τητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η προτεινόμενη από 
τη ΡΑΕ μεθοδολογία εισάγει θετικά και αρνη-
τικά κίνητρα κατά τρόπο μη ισορροπημένο. Ενώ 
εισάγει πολλά αρνητικά κίνητρα (π.χ ρήτρες κα-
θυστέρησης) με σημαντικό αντίκτυπο στα έσοδα 
του Διαχειριστή.

Αφενός μεν δεν περιλαμβάνει ως αντιστάθμι-
σμα ισοδύναμα θετικά κίνητρα, αφετέρου προ-
βλέπει τη σταδιακή κατάργηση του σημαντικότε-
ρου θετικού κινήτρου του Διαχειριστή που ίσχυε 
μέχρι σήμερα, δηλαδή του αυξημένου περιθωρίου 
απόδοσης για τα Έργα Μείζονος Σημασίας για 12 
έτη μετά την ηλέκτριση, με αντιστάθμισμα την μη 
είσπραξη εσόδου μέχρι την ηλέκτριση, και μάλι-
στα σε μία χρονική συγκυρία που το δίκτυο μετα-
φοράς βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Κρίσιμη η διατήρηση του υφιστάμενου 
πλαισίου για τα Έργα Μείζονος Σημασίας
Για τα έργα μείζονος σημασίας ο ΑΔΜΗΕ ανα-

φέρει κατ΄αρχήν ότι διεθνώς η έγκαιρη και οικο-
νομικά αποδοτική ολοκλήρωση τους είναι ύψιστης 
σημασίας και η πλέον αποτελεσματική μέθοδος 
για να γίνει αυτό είναι η παροχή οικονομικών 
κινήτρων μέσω πρόσθετης απόδοσης. Προσθέτει 
ακόμη ότι οφέλη από το πρόγραμμα ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων των νησιών που έχει εκπονήσει 
και υλοποιεί είναι προφανή, καθώς μεγιστοποιούν 
την κοινωνική ευημερία μέσω της μείωσης των 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, διασφαλίζουν την 
ασφάλεια εφοδιασμού στην νησιωτική Ελλάδα, 
αλλά και βοηθούν στην επίτευξη των στόχων τόσο 
του ΕΣΕΚ όσο και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Συνεπώς, καταλήγει ο ΑΔΜΗΕ είναι κρίσιμη η δι-
ατήρηση του υφιστάμενου πλαισίου για τα Έργα Μεί-
ζονος Σημασίας, όπως έχει εξειδικευτεί από τη ΡΑΕ 
για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Ατ-
τικής. Σημειώνεται ότι σε αυτή την κατηγορία έργων 
περιλαμβάνεται η διασύνδεση των Δωδεκανήσων 
και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κώστας Σκρέκας, ανακοίνωσε την επικείμε-
νη σύσταση ενός νέου ταμείου για την απαν-

θρακοποίηση των νησιών και τη χρηματοδότηση 
πράσινων επενδύσεων. 

Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής, ο κ. Σκρέκας ανέφερε πως το 
ταμείο θα ονομάζεται GR-eco island και θα αξι-
οποιεί ειδικές επιδοτήσεις και προγράμματα του 
ΥΠΕΝ.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανα-
κοινωθούν οι παρεμβάσεις σε ελληνικά νησιά που 
θα αιτηθούν χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό 
«Green Island Fund», καθώς και το νέο «ελλη-
νικό» ταμείο.

 Το ΥΠΕΝ έχει πρόθεση να επιταχυνθούν οι δι-

αδικασίες μετάβασης στα νησιά και δη τα μη δια-
συνδεδεμένα, αυξάνοντας, ταυτόχρονα, το έσοδο 
για τους καταναλωτές.

Η πρωτοβουλία GR-eco island
Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία εκκίνησης 

της εθνικής πρωτοβουλίας GR-eco Islands που 
στοχεύει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης 
πράσινης μετατροπής μικρών νησιών, τα οποία 
θα υπογράψουν μια χάρτα δεσμεύσεων GR-Eco 
Island, που περιλαμβάνει τομείς όπως η χρήση 
ΑΠΕ, η ενεργειακή απόδοση, η αειφόρος διαχεί-
ριση των αποβλήτων και των υδάτων, η κινητι-
κότητα μηδενικών ρύπων και το «πρασίνισμα» 
του τουρισμού, μέσω ειδικών επιδοτήσεων και 
προγραμμάτων του ΥΠΕΝ.

Την πρωτοβουλία αυτή έλαβε η ελληνική κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

της κλιματικής αλλαγής, με την συγχρόνως προ-
ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενδυνά-
μωσης της πράσινης οικονομίας και των τεχνο-
λογιών αιχμής.

 Επίσης, καλλιεργεί ένα πλαίσιο ενεργειακής 
δημοκρατίας, καθώς κάτοικοι και τοπικοί φορείς 
γίνονται ενεργοί συμμέτοχοι στην παραγωγή και 
στην κατανάλωση ενέργειας, με απτά οφέλη για 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σημαντικός σύμμαχος στην όλη προσπάθεια 
είναι το πλούσιο ανανεώσιμο δυναμικό, δηλαδή 
ο αέρας και ο ήλιος που θα προσφέρουν άφθονη 
καθαρή ενέργεια και μαζί με τις πρωτοβουλίες 
για πιο αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων και 
για πιο πράσινες θαλάσσιες και οδικές μεταφορές 
θα οδηγήσουν τα ελληνικά νησιά στην εποχή της 
πράσινης ανάπτυξης. 

Νέα κόντρα ΑΔΜΗΕ - ΡΑΕ για την μεθοδολογία του επιτρεπόμενου εσόδου

«Gr-eco island» - Το νέο ταμείο για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών
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Οπτικές ίνες
Προκλήσεις της νέας 

εποχής και συνεργασίες

Οι μεγάλες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής, φέρνει στην επιφά-
νεια ένα πολύ βασικό ερώτημα: Ποιος θα δημιουργήσει τα δίκτυα οπτικών 
ινών που είναι απαραίτητα ώστε το σύνολο της χώρας να έχει γρήγορη 

πρόσβαση στο Ιnternet; Μπροστά σε αυτή την πρόκληση και στα νέα επιχειρη-
ματικά πεδία που ανοίγονται στην αγορά, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ ετοιμάζονται 
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες, ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων 
εταιρειών του εξωτερικού. 

Με την αξιοποίηση των ενεργειακών δικτύων, τα οποία φτάνουν σε κάθε 
γωνιά της χώρας, οι ενεργειακές εταιρείες μπορούν σήμερα να μεταφέρουν 
παντού την οπτική ίνα, η οποία, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά καλώδια χαλ-
κού, μπορεί να συνυπάρξει με τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Έτσι, μπορούν να λειτουργούν ως διαχειριστές υποδομών και στις τηλεπικοι-
νωνίες, δημιουργώντας «δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης», τα οποία οι εταιρείες 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν να μισθώνουν.  

Τα δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης
Τα «δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης», όπως αυτά που δημιουργούν η Gride 

Telecom και η ΔΕΗ, έρχονται με πολλαπλά οφέλη, τόσο για την κοινωνία όσο 
και για τις ίδιες της εταιρείες.

Επιτρέπουν τόσο στους βασικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όσο και σε 
εναλλακτικούς να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά πακέτα υπηρεσιών, καθώς 
μειώνεται σημαντικά το κόστος τους για να φτάσουν στον τελικό πελάτη.

Μελέτη της αμερικανικής συμβουλευτικής εταιρείας Arthur D. Little, αναφέ-
ρει πως τα δίκτυα ανοικτής πρόσβασης προσελκύουν επενδύσεις από μη πα-
ραδοσιακούς επενδυτές στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, όπως επιχειρήσεις 
ιδιωτικών συμμετοχών, funds υποδομών κ.ά.

Οι πρωτοβουλίες στη χώρα μας
Στο νέο πεδίο αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας της οπτικής ίνας 

έχει μπει ο ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του Grid Telecom, με στόχο να δραστη-
ριοποιηθεί ενεργά στη χονδρεμπορική αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

Η θυγατρική αυτή του ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο οπτικών 
ινών, περίπου 4.000 χιλιομέτρων, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Αξι-
οποιώντας τα καλώδια οπτικών ινών που έχει περάσει στους πυλώνες υψηλής 
τάσης αλλά και στις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων, παρέ-
χει ήδη υπηρεσίες «σκοτεινής οπτικής ίνας» σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο μέσω εναλλα-
κτικών διαδρομών. 

Εδώ και η ΔΕΗ μέσω του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αναλάβει ένα σημα-
ντικό έργο. Αυτό της διασύνδεσης των σπιτιών και των κτιρίων της χώρας με τα 
δίκτυα οπτικών ινών, το λεγόμενο Fiber To The Home (FTTH). Οι συνδέσεις αυ-
τές θα γίνονται εναέρια, μέσω του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ, και η ανάπτυξή 
τους θα είναι αρκετά πιο οικονομική και γρήγορη σε σχέση με τις υπόγειες 
συνδέσεις, καθώς δεν απαιτούνται σκαψίματα και ειδικές άδειες.

Οι πρώτες συμφωνίες 
Grid Telecom και Vodafone ανακοίνωσαν μια 20ετή συμφωνία-πλαίσιο με 

αντικείμενο την αμοιβαία ανταλλαγή και παραχώρηση της χρήσης των δικτύων 
οπτικών ινών που διαθέτουν. Πρόκειται, όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, 
για μια συμφωνία που έχει οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Από τη μια η Vodafone αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο οπτικών ινών άνω των 
4.000 χλμ. του ΑΔΜΗΕ που περνάνε μέσα από το καλώδιο γείωσης, στην κο-
ρυφή των πυλώνων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στις δέσμες οπτικών ινών 
που εκτείνει στις διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη και τις 
Κυκλάδες. Με αυτόν τον τρόπο, η Vodafone θα μπορεί να αναπτύξει πιο γρή-
γορα τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, αλλά και τo δίκτυo κινητής 5G, στο 
πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου ύψους 600 εκατ. ευρώ που έχει ανακοινώσει.

Η Grid Telecom αποκτά και αυτή πρόσβαση σε δίκτυο οπτικών ινών εντός των 
μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, στο οποίο το δικό της δίκτυο δεν φτάνει. 

Επικείμενη συνεργασία ΔΕΗ-Forthnet
H επόμενη συνεργασία εταιρείας του κλάδου της ενέργειας με εταιρεία του 

κλάδου των τηλεπικοινωνιών θα είναι αυτή των ΔΕΗ- Forthnet. Οι διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται στο τελικό στάδιο και οι επίσημες 
ανακοινώσεις αναμένονται μετά το τέλος του καλοκαιριού. 

Σε αντίθεση με τη συμφωνία Vodafone-Grid Telecom, που αφορά «δίκτυο 
κορμού», η συμφωνία ΔΕΗ-Forthnet θα αφορά την τελική σύνδεση, δηλαδή 
μέχρι το σπίτι του πελάτη. 

Και σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία δεν είναι αποκλειστική. Χωρίς να 
μπει στο κομμάτι της λιανικής πώλησης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, όπως 
είχε επιχειρήσει την προηγούμενη δεκαετία με την Tellas, η ΔΕΗ, και ειδικότε-
ρα ο ΔΕΔΔΗΕ, θα λειτουργεί ως διαχειριστής τηλεπικοινωνιακής υποδομής, την 
οποία θα εκμισθώνει σε οποιονδήποτε τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

Οι ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ ακολουθούν τα βήματα των μεγάλων Ευρωπαίων Δια-
χειριστών Μεταφοράς Ενέργειας, που δημιουργούν δίκτυα ανοιχτής πρόσβασης 
(open access fiber).

Τα πετυχημένα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Ιταλίας
Δύο πετυχημένα παραδείγματα είναι αυτά της SIRO στην Ιρλανδία και της 

Open Fiber στην Ιταλία. Η SIRO είναι κοινοπραξία της κρατικής εταιρείας ηλε-
κτρισμού ESB και της Vodafone, που συστάθηκε το 2015 με στόχο την ανάπτυξη 
δικτύων οπτικών ινών, αξιοποιώντας τις ενεργειακές υποδομές της πρώτης.

Αντίστοιχα, η ιταλική Enel δημιούργησε πριν από μία πενταετία την Open 
Fiber και ανέπτυξε το δικό της δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο μισθώνει στους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 
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O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, σε εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo, εγκαινίασε την έναρξη της ηλεκτροκίνησης από τη ΔΕΗ.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλαίσιο του σχεδιασμού που 
εφαρμόζει η ΔΕΗ και θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα, με σκοπό να ανα-
πτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσια προσβάσιμων φορτιστών σε συνδυα-
σμό με την παροχή νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 

Αλεξάνδρα Σδούκου: Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών

«Καλωσορίζουμε σήμερα την ΔΕΗ, η οποία έχει συνδέσει την λειτουργία 
της με την κοινωνική προσφορά και την τεχνολογική πρόοδο, στην εποχή της 
ηλεκτροκίνησης με οδηγό το νέο επιχειρησιακό πλάνο της και την εμπει-
ρία του ανθρώπινου δυναμικού της. Η ΔΕΗ δημιουργεί μια ισχυρή συνθήκη 
για την προώθηση των πράσινων μεταφορών και χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση την πρωτοβουλία της», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Γενική 
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Υποδεχόμαστε σήμερα τη ΔΕΗ blue. Μέσα από μία νέα μάρκα και ένα νέο 
σύμβολο που αναδεικνύει όλα αυτά που είναι η ηλεκτροκίνηση για εμάς: το 
καθαρό περιβάλλον, το γαλάζιο της ενέργειας, του ουρανού και της καθαρής 
θάλασσας. Η ΔΕΗ blue είναι η ηλεκτροκίνηση». 

Αλέξανδρος Πατεράκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού της ΔΕΗ

«Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο ένας τρόπος 
να πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά θα είναι σύντομα μέρος ενός 

μεγαλύτερου οικοσυστήματος, στο οποίο, εμείς οι καταναλωτές θα έχουμε 
συμμετοχή και τον έλεγχο. Για μας λοιπόν στη ΔΕΗ, η ηλεκτροκίνηση είναι 
μόνο η αρχή», τόνισε στην ομιλία του ο Αλέξανδρος Πατεράκης, Αναπληρω-
τής Διευθύνων Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Σημείωσε, 
τέλος, ότι η Ελλάδα μοιράζεται τον φιλόδοξο ευρωπαϊκό στόχο, να μετατρέ-
ψει το 30% των νέων οχημάτων ηλεκτρικά έως το τέλος του 2030 “για να 
γίνει η ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους τους Έλληνες. Αυτός είναι άλλωστε 
ο σκοπός της ΔΕΗ blue». 

Κυριάκος Κοφινάς: Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ

«Πριν από 5 μήνες τοποθετήσαμε τον πρώτο μας φορτιστή και πριν από 
2 εικοσιτετράωρα σπάσαμε το φράγμα των 300 δημόσια προσβάσιμων φορ-
τιστών», ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ Κυριάκος 
Κοφινάς. Στην ομιλία του παρουσίασε αναλυτικά τους τρεις πυλώνες ανάπτυ-
ξης του σχεδιασμού της ΔΕΗ που σχετίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες 
φόρτισης ανά σημείο με βάση τον μέσο χρόνο παραμονής των οδηγών, την 
εμπειρία χρήστη μέσω μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας, καθώς και 
τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε όλα τα παραπάνω, που θα επιτρέψει 
στην ηλεκτροκίνηση να γίνει «η νέα καθημερινότητα». 

Ο κ. Κοφινάς ανάδειξε τις σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρεί-
ες στις οποίες έχει προχωρήσει η ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα και απηύθυνε 
πρόσκληση στους χρήστες και δυνητικούς χρήστες της ηλεκτροκίνησης να 
υποδείξουν οι ίδιοι τα σημεία που θα επιθυμούσαν να τοποθετηθεί ο επό-
μενος φορτιστής μέσω της εφαρμογής DEIblue και το #odikosmoufortistis. 

Επιθετικά αποφάσισε να παίξει η ΔΕΗ στην εμπο-
ρική αγορά, με νέα προϊόντα και καταστήματα 
self service, έχοντας ως στόχο να μειώσει το 

μερίδιό της αλλά να κρατήσει τους καλούς πελάτες.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, 
Γιώργος Στάσσης, στη διάρκεια τακτικής συνέλευσης, 
τόνισε πως η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει 
να κρατήσει τους καλούς πελάτες.

Μάλιστα ο ίδιος απέδωσε την απώλεια πελατών 
στο ότι «μία ανταγωνιστική αγορά δεν μπορεί να 
λειτουργεί με τον κύριο παίκτη να κατέχει το 70% της 
προμήθειας».

Το επιχειρησιακό σχέδιο 2021-2023
Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για την περί-

οδο 2021-2023 που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Στάσ-
σης τον περασμένο Δεκέμβριο, η εταιρία πρόκειται να 
χάσει περί το 1,4 εκατομμύρια πελάτες. Μάλιστα τότε 
είχε σημειώσει πως το μερίδιο της το 2023 θα μειωθεί 
στο 54%.

Η επιχείρηση σύμφωνα με τον ίδιο 
και την παρουσίαση που είχε κάνει στους 
επενδυτές, έχει ως στόχο τη διατήρηση 
στο χαρτοφυλάκιο της των λεγόμενων 
«χρυσών» πελατών. Αυτοί δεν θα προ-
έλθουν μόνο από τους υφιστάμενους 
πελάτες της αλλά η εταιρία θα επιδιώξει 
να τους αποκόψει από ανταγωνιστές της 
και να τους εντάξει στο δικό της πελα-
τολόγιο. 

Έχοντας ως πυξίδα το παραπάνω πλά-
νο, η διοίκηση της εταιρίας ετοιμάζει νέα προϊόντα που 
θα στοχεύουν σε επιχειρηματικούς πελάτες αλλά και 
τη διάθεση προγραμμάτων ενέργειας και υπηρεσιών 
μέσα και από άλλα κανάλια.

Επιπλέον, με βάση και την αλλαγή του καταστατικού 
που προχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες, η εταιρία 
αναμένεται να περάσει και στην παροχή υπηρεσιών 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής η ΔΕΗ προχωρά 
και σε ένα λίφτινγκ των καταστημάτων της καθώς και 
σε καταστήματα – self service.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως προχωρά σε μία 
μεγάλη ανακαίνιση από πλευράς υλικοτεχνικής υποδο-
μής, αρχιτεκτονικής και αισθητικής, η οποία σταδιακά 
θα επεκταθεί και στα 97 καταστήματα της. Σε αυτά ανα-
μένεται να τοποθετηθούν και μηχανήματα αυτόματων 
πληρωμών.

H ΔΕΗ blue επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση

Νέα προϊόντα και καταστήματα self service
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Δεδομένου ότι οι προμηθευτές έχουν ήδη 
ενεργοποιήσει ρήτρες μετακύλισης του 
κόστους των αγορών στη λιανική, εντεί-

νεται η ανησυχία των καταναλωτών για νέες 
αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, μιας και ανοδι-
κά εξακολουθούν να κινούνται και οι τιμές στη 
χονδρική αγορά. 

Το προηγούμενο διάστημα, η μέση ημερήσια 
τιμή της βασικής χονδρεμπορικής αγοράς (Day 
Ahead Market -DAM) ξεπέρασε τα 100 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα (από τα 70,25 στις 19/6), 
φτάνοντας ακόμη και στα 128,15 ευρώ.

 Η ανοδική τάση διατηρείται πάντως, φτάνοντας 

ξανά τα 118,66, τα 115,31 και τα 105,42 ευρώ. 

Την ανηφόρα έχουν πάρει και τα κόστη της 
αγοράς εξισορρόπησης που προστίθενται στη 
βασική χονδρεμπορική τιμή, φτάνοντας την στα 
τέλη Ιουνίου στα 13,84 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 
όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν εκτιναχθεί 
στα 16 ευρώ προκαλώντας την πρώτη παρέμβα-
ση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ήδη βρίσκονται σε ισχύ οι ρήτρες αναπρο-
σαρμογής χρεώσεων (ή ΟΤΣ) των ιδιωτών πα-
ρόχων αλλά και η ρήτρα CO2 της ΔΕΗ, που θα 
ακολουθήσει τον δρόμο των ανταγωνιστών της 
από τον Αύγουστο.

Επιβάρυνση επίσης προκαλείται και από την 
αύξηση του εσόδου του ΑΔΜΗΕ μέσα από την 
άνοδο των χρεώσεων χρήσης του συστήματος 
μεταφοράς στους λογαριασμούς, αν και είναι 
σχετικά μικρή.

 Τα 60 εκατ. από την εξοικονόμηση από τις 
μέχρι σήμερα ηλεκτρικές διασυνδέσεις των 
Κυκλάδων που έχει ολοκληρώσει ο Διαχειρι-
στής, θα έπρεπε να έχει ήδη μετακυλισθεί ως 
ελάφρυνση των καταναλωτών, αφαιρούμενο 
από τις χρεώσεις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέ-
λειας) των λογαριασμών.

Καύσωνας:  «φωτιά» στις τιμές ρεύματος

Ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών, εκτόξευσε τη ζήτηση και «έβα-
λε φωτιά» στις τιμές του ρεύματος. 

Ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ζήτησε πλήρη ενημέρωση από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα αλλά και από τον δι-
ευθύνοντα της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση.

 Η κυβέρνηση θα ήθελε να προλάβει το «ηλεκτροσόκ» για τους καταναλω-
τές με την παραλαβή των πρώτων εκκαθαριστικών λογαριασμών, οι οποίοι 
θα ενσωματώνουν τις υπέρογκες αυξήσεις της χονδρεμπορικής τιμής του 
Ιουνίου, που έφτασαν μέχρι και τα 128,15 ευρώ/MWh.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία αποκλιμάκωσης των τιμών, 
καθώς οι αυξήσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι αποτέλεσμα εξωγε-
νών παραγόντων, που έχουν πυροδοτήσει αντίστοιχες με την Ελλάδα αυξή-
σεις και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης. 

Οι αιτίες των αυξήσεων 
Από τον Απρίλιο η τιμή του φυσικού αερίου ξεκίνησε ανοδική κούρσα, η 

οποία έφτασε σε ιστορικό υψηλό δεκαετίας, αποτέλεσμα της άρνησης της 
Gazprom να διαθέσει στους Ευρωπαίους πελάτες της αυξημένες ποσότητες, 
στάση που αποδίδεται από διεθνείς αναλυτές σε αντίδραση στην Oυάσιγκτον 
για την επιβολή κυρώσεων στη διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Nord 
Stream 2 και τη συνακόλουθη στάση εργασιών για την ολοκλήρωσή του. 

Αποτέλεσμα ήταν η τιμή του φυσικού αερίου από τα 17,77 ευρώ η μεγα-
βατώρα τον Μάρτιο στον ενεργειακό κόμβο TTF της Ολλανδίας, έφτασε τα 
20,96 ευρώ τον Απρίλιο και σκαρφάλωσε σταδιακά πάνω από τα 30 ευρώ 
τον Ιούνιο.

 Μια ανάλογη κούρσα ακολουθεί από τις αρχές του έτους και η τιμή των 
ρύπων (CO2) η οποία από τα 25,4 ευρώ ο τόνος πέρυσι (μέση τιμή) κινείται 
σταθερά πάνω από τα 50 ευρώ το τελευταίο διάστημα. 

Φυσικό αέριο και CO2
Φυσικό αέριο και CO2 ασκούν από τις αρχές του έτους πιέσεις στις χον-

δρεμπορικές τιμές σε όλη την Ευρώπη, οδηγώντας σε αυξήσεις πάνω από 
60% στα χρηματιστήρια ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή πε-
ρίοδο.

 Η Ελλάδα, όπως και συνολικότερα οι χώρες των Βαλκανίων και της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης, καταγράφει το τελευταίο διάστημα τις υψηλότερες 
τιμές, πάνω από 100 ευρώ η μεγαβατώρα. Στα υψηλά, άνω των 96 ευρώ, 
διαμορφώνονται και οι τιμές στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, ενώ κοντά 
στα 100 ευρώ διαμορφώνονται οι τιμές και στην Ιβηρική Χερσόνησο. 

Σήμερα η υψηλότερη τιμή παρατηρείται στην αγορά της Ιταλίας, στα 110,26 
ευρώ η μεγαβατώρα, και η αμέσως επόμενη στην Ελλάδα στα 106,63 ευρώ. 
Η ζήτηση στην εγχώρια αγορά λόγω καύσωνα έφτασε χθες τα 9.760 μεγα-
βάτ, επίπεδα που είχε να δει η αγορά πριν από την κρίση του 2012. 

Επιστρατεύθηκε ο λιγνίτης
Για την κάλυψη της ζήτησης επιστρατεύθηκε και ο λιγνίτης, συμμετέχοντας 

με 13% στο ενεργειακό μείγμα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες τις ημέρες 
του καύσωνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανά πάσα στιγμή βλάβη, όχι 
μόνο στις κατάκοπες λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, αλλά και στις πιο σύγχρο-
νες μονάδες φυσικού αερίου. 

Ενδεικτική της ανησυχίας των στελεχών για την υπάρχουσα κατάσταση 
είναι η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη 
στο συνέδριο για τις υποδομές, λίγο μετά τη βράβευση της εταιρείας για το 
έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης.

«Περιμένουμε να ανέβει η ζήτηση στα 10 γιγαβάτ, κάτι που έχουμε να 
δούμε χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα σύστημα που είναι υπό 
μετάβαση, αλλά αυτή η μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα την 
ώρα που μιλάμε να είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγ-
μα οι λιγνίτες. Έχουμε πάντως πάρει όλα τα μέτρα προκειμένου ακόμη και 
εάν συμβεί κάτι να υπάρχει ελάχιστη δυνατή όχληση στους καταναλωτές», 
συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αυξήσεις στην ενέργεια, βάρη σε καταναλωτές
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Σε 2000-3000 MW υπολογίζονται οι ανάγκες 
αποθηκευτικής ισχύος για το ελληνικό δια-
συνδεδεμένο σύστημα, πέραν των ήδη υφι-

στάμενων σταθμών αντλησιοταμίευσης.

Προκειμένου δε τα αποθηκευτικά συστήματα 
που θα εγκατασταθούν να είναι βιώσιμα, εκτιμά-
ται ότι απαιτείται χρηματοδότηση τους σε ποσοστό 
άνω του 70% του πλήρους κόστους των σταθμών.

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε η ειδική 
επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα 
Σκρέκα, για να μελετήσει σε βάθος το ζήτημα 
της αποθήκευσης ενέργειας και να εισηγηθεί τις 
νομοθετικές και άλλες κανονιστικές παρεμβάσεις 
που απαιτούνται προκειμένου το εγχείρημα της 
αποθήκευσης ενέργειας να λάβει σάρκα και οστά.

Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου που λειτούργησε 
υπό τον καθηγητή του ΕΜΠ Σταύρο Παπαθανασίου 
και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, 
της ΡΑΕ, του ΕΧΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, του 
ΚΑΠΕ και του ΔΑΠΕΕΠ, έχει παραδώσει ήδη τη με-
λέτη της προτείνοντας μεταξύ άλλων, αναλυτικά το 
χρονοδιάγραμμα των δράσεων όλων των εμπλεκό-
μενων φορέων με στόχο νέα έργα αποθήκευσης να 
ενταχθούν στο ελληνικό σύστημα το 2025.

Έτσι έως τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την 
αποθήκευση, ενώ το σχήμα στήριξης των επενδύ-
σεων αλλά και η διενέργεια διαγωνισμού για την 
ενίσχυση τους θα πρέπει να ξεκινήσει τον Σεπτέμ-
βριο του 2022.

Τι προβλέπει η μελέτη
Η μελέτη προβλέπει ότι οι ανάγκες νέας απο-

θηκευτικής ισχύος ανέρχονται σε περίπου 1.500-
2.000 MW, εκ των οποίων τα 2/3 δηλαδή περίπου 
1.400 MW θα αφορούν σε έργα μεγάλης διάρκει-
ας αποθήκευσης, της τάξης των 6h και κατά το 
1/3, δηλαδή περίπου 700 MW σε σταθμούς μικρής 
διάρκειας αποθήκευσης (της τάξης των 2h) και 
υψηλής ευελιξίας.

Τρεις Μηχανισμοί για την ενίσχυση 
σταθμών αποθήκευσης

Οι κύριες εναλλακτικές επιλογές για τη χο-
ρήγηση ενίσχυσης σε αποθηκευτικούς σταθμούς 
στην ελληνική αγορά, πέραν της χορήγησης ενί-
σχυσης σε μεμονωμένα έργα, είναι:

1. Συμμετοχή στον μηχανισμό επάρκειας ισχύ-
ος του συστήματος, με αμοιβή ανάλογη της 
συνεισφοράς τους (Capacity Remuneration 
Mechanisms – CRM). Η συμμετοχή των απο-
θηκευτικών σταθμών στο Μηχανισμό που ήδη 
μελετάται να δημιουργηθεί στην ελληνική 
αγορά, θα γίνει μέσω διακριτής ποσόστωσης 
ισχύος και όχι σε άμεσο ανταγωνισμό με θερ-
μικές μονάδες.

2. Επενδυτική ενίσχυση, μέσω της σχετικής δρά-
σης που έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανά-
καμψης (RRF). Η ενίσχυση θα καλύπτει μέρος 
του ελλείμματος βιωσιμότητας των έργων 
αποθήκευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η υλο-
ποίηση της ισχύος εκείνης που κρίνεται ανα-
γκαία για τη στήριξη των στόχων διείσδυσης 
ΑΠΕ του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, π.χ. 2030-2035.

3. Καθιέρωση ιδιαίτερου μηχανισμού ενίσχυσης 
της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
αναγνώριση της ευχέρειάς της να παράσχει 
υπηρεσίες που καμία άλλη τεχνολογία δεν μπο-
ρεί, λόγω δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας, 
στον οποίο θα συμμετέχουν μόνο αποθηκευτικοί 
σταθμοί, με ανταγωνιστικό τρόπο και χωρίς δια-
κρίσεις τεχνολογιών.

Τι ισχύει για μονάδες που συμμετέχουν 
στις αγορές για την ανάκτηση

Ωστόσο η ίδια η μελέτη επισημαίνει ότι για 
μονάδες αποθήκευσης που συμμετέχουν στις 
αγορές, ενίσχυση υπό μορφή εγγυημένων 
τιμών ενέργειας δεν είναι αποδεκτή, αφήνο-
ντας ως επιλογές την επενδυτική ενίσχυση 

(investment aid) και τη λειτουργική ενίσχυση 
με τη μορφή αμοιβής ισχύος.

Η ενίσχυση μπορεί να παρέχεται ως επιδότηση 
κεφαλαίου ή μέσω φοροαπαλλαγών και άλλων 
επενδυτικών κινήτρων.

Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης μέσω των 
σχημάτων και μηχανισμών ενίσχυσης προσδιορί-
ζεται από το χρηματοδοτικό κενό των έργων, μετά 
από συνεκτίμηση των εσόδων από τις αγορές, από 
διμερή συμβόλαια με άλλους συμμετέχοντες και 
από την παροχή αμειβόμενων υπηρεσιών στους 
Διαχειριστές. Το μέρος του ελλείμματος βιωσιμό-
τητας που καλύπτεται από τα σχήματα ενίσχυσης 
βασίζεται πάντοτε σε προσδοκία μελλοντικών 
εσόδων, τα οποία μπορεί να αποκλίνουν σημαντι-
κά από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σχήμα ελέγχου και αποφυγής 
υπεραπόδοσης των έργων

Η μελέτη εισηγείται την υιοθέτηση σχήματος 
ελέγχου και αποφυγής της υπεραπόδοσης των 
έργων (clawback), καθώς και το σχεδιασμό μέ-
τρων αναμόρφωσης των αγορών σε βάθος χρό-
νου.

Η επιλογή των έργων προς ενίσχυση θα γίνεται 
μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και να είναι 
ουδέτερη ως προς τις τεχνολογίες αποθήκευσης.

Για την ανάληψη του κόστους
Σε ότι αφορά την ανάληψη του κόστους η με-

λέτη υποστηρίζει πως αυτό θα πρέπει να αναλαμ-
βάνεται από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, και η ανάκτησή του θα πραγματοποιείται 
μέσω των ανταγωνιστικών χρεώσεων που αυτοί 
επιβάλλουν στους πελάτες τους.

Η εναλλακτική λύση της άμεσης μετακύλισης 
του κόστους στους Καταναλωτές, μέσω ρυθ-
μιζόμενων χρεώσεων δεν συνιστά προτιμητέα 
επιλογή καθώς αποδυναμώνει το ανταγωνιστικό 
και μεγεθύνει το ρυθμιζόμενο σκέλος των χρε-
ώσεων.

Σε 1.500 MW – 2.000 MW οι ανάγκες αποθήκευσηςΣε 1.500 MW – 2.000 MW οι ανάγκες αποθήκευσης
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) σε πρόσφατη έκθεσή του, αναφέ-
ρει πως η παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται γρηγο-
ρότερα από ό, τι μπορεί να αναπτυχθεί η ικανότητα παραγωγής ανα-

νεώσιμης ενέργειας. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απαίτηση 
περισσότερης χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Όταν η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε πτώση της βιομηχανικής δραστη-
ριότητας σε ολόκληρο τον κόσμο, το 2020 σημειώθηκε πτώση κατά περίπου 
1%. Τώρα η κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κοντά στο 5% το 
2021 και κατά 4% το 2022 καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν, δήλωσε ο IEA.

Έτσι, σχεδόν το ήμισυ της αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί με την καύση 
ορυκτών καυσίμων, κυρίως του άνθρακα, που θα μπορούσε να ωθήσει τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον κλάδο να φθάσουν σε υψηλά επί-
πεδα το 2022, ανέφερε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι αναμένει ιδιαίτερα 
έντονη ζήτηση στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, κυρίως Κίνα και Ινδία.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επεκτείνονται γρήγορα καθώς η παγκό-
σμια κοινότητα αντιμετωπίζει την ανάγκη μείωσης της ρύπανσης του άνθρα-
κα, αλλά η έκθεση του IEA δείχνει ότι η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί 
προκειμένου να μπορεί να καλύψει τη συνολική ζήτηση.

Ανάπτυξη 8% στην ανανεώσιμη χωρητικότητα
Η ανανεώσιμη χωρητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρι-

κών, αιολικών και ηλιακών, βρίσκεται σε καλό δρόμο καταγράφοντας ανά-
πτυξη κατά 8% το 2021 και περισσότερο από 6% το 2022, ενώ η πυρηνική 
ενέργεια μηδενικών εκπομπών θα αυξηθεί κατά 1% και 2% αντίστοιχα.

Ακόμη και με αυτήν την ισχυρή ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας θα μπορούν να καλύψουν μόνο το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης της 
παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια αυτών των δύο 
ετών, δήλωσε ο IEA.

Αύξηση των εκπομπών CO2
Οι εκπομπές CO2 από την καύση άνθρακα και φυσικού αερίου είναι πιθανό 

να αυξηθούν κατά 3,5% το 2021 και κατά 2,5% το 2022, όπως επισημαίνεται.

Όσον αφορά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής, ο IEA σημείωσε 
ότι καταγράφτηκε αύξηση 54% το πρώτο εξάμηνο του 2021 στις προηγμένες 
οικονομίες, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020.

IEA: Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται 
ταχύτερα από τις ανανεώσιμες πηγές

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πράσινο μέλλον, η Ε.Ε. δί-
νει μία δύσκολη μάχη, στην προσπάθειά της να πείσει τους 
εμπορικούς εταίρους της ότι ο πρώτος στην ιστορία δασμός 

για τις εισαγωγές εκπομπών ρύπων είναι δίκαιος, εφαρμόσιμος 
και απολύτως αναγκαίος.

Στις 14 Ιουλίου η Ε.Ε. θα παρουσιάσει μία δέσμη νομοθετικών 
μέτρων για τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων ρύπων, 
που θα συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατά 55% 
έως το 2030 από τα επίπεδα του 1990. 

Η Ε.Ε. θα περιγράψει επακριβώς τι σημαίνει ο Μηχανισμός Δια-
συνοριακής Προσαρμογής των Ρύπων (CBAM), o oποίος έχει σχε-
διαστεί για τη μείωση των εκπομπών με την προσφορά κινήτρων 
για πιο πράσινη παραγωγική διαδικασία, αποτρέποντας τη «διαρ-
ροή ρύπων» υπό τη μορφή μεταφοράς επιχειρήσεων σε χώρες με 
πιο χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύπανση.

Η Ε.Ε. θέλει να αποφύγει ανάλογες συνέπειες με εκείνες που 
είχαν προκύψει όταν το 2018 κινήθηκε μονομερώς με την απα-
γόρευση του φοινικέλαιου από τον κατάλογο με τα βιώσιμα βιο-
καύσιμα. Η Ινδονησία και η Μαλαισία στράφηκαν εναντίον της Ε.Ε. 
προσφεύγοντας στον ΠΟΕ.

Η απόπειρα των Βρυξελλών να χρεώσουν ξένες αεροπορικές 
εταιρείες για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε πτήσεις εντός 
και εκτός Ευρώπης παρ ολίγο να προκαλέσει εμπορικό πόλεμο 
με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Τελικά το 2012 ανεστάλη η νομοθεσία. Ο 
Μπερντ Λάγκι, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωκοινο-
βουλίου, παρατηρεί πως ο Μηχανισμός ενδεχομένως να αποδει-
χθεί πηγή εμπορικών διενέξεων ιδίως με την Ουάσιγκτον, εάν οι 
Βρυξέλλες δεν έλθουν σε συμφωνία μαζί της.

Η Επιτροπή Εμπορίου διασαφήνισε πως το σχέδιο του Μηχανι-
σμού θα είναι αφενός δίκαιο, αφετέρου συμβατό με τον ΠΟΕ, απαι-
τώντας από τους εισαγωγείς προϊόντων, όπως π.χ. ο χάλυβας, να 
αγοράσουν δικαιώματα εκπομπών ρύπων στην ίδια τιμή με τους 
εγχώριους παραγωγούς. 

Ωστόσο, η απαίτηση των παραγωγών της Ε.Ε. να συνεχίσουν να 
επωφελούνται από δωρεάν δικαιώματα εκπομπών ρύπων της Ε.Ε. 
θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα εάν οι εισαγωγείς δεν 
είχαν αντίστοιχο προνόμιο. Αν και προβλέπεται να λήξουν αυτά τα 
δωρεάν πιστοποιητικά, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης ετοιμάζο-
νται να ασκήσουν πιέσεις για να τα διατηρήσουν.

Η μάχη της Ευρώπης κατά της «διαρροής ρύπων»
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>> Συνέχεια από τη σελ. 4 

Κριτήριο Ε: Κίνητρο αυτασφάλισης:
Σε όλους τους αποχωρούντες βάσει του παρόντος προγράμματος εργαζό-

μενους, ηλικίας 55 ετών και άνω, θα καταβληθεί το σταθερό ποσό των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ με σκοπό την τυχόν κάλυψη ασφαλιστικών εκκρε-
μοτήτων. Ο υπολογισμός της ηλικίας των εργαζομένων θα γίνει με βάση το 
έτος γέννησής τους.

Κριτήριο ΣΤ: Κίνητρο σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα:
Στους αποχωρούντες βάσει του παρόντος προγράμματος εργαζόμενους, 

που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέσο στον πρώτο μήνα της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι οπό 1.9.2021 μέχρι και 30.9.2021, θα 
καταβληθούν ως κίνητρο σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα, οι τακτικές 
αποδοχές ενός μηνός.

Ο υπολογισμός του κινήτρου βάσει του ως άνω Κριτηρίου θα γίνει σύμ-
φωνα με τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά το μήνα έκδοσης της 
παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως μεταβλητών απο-
δοχών, όπως προσαυξήσεις βάρδιας, υπερωρίες κ.λπ..

Τυχόν οφειλές των εργαζομένων προς την Εταιρεία θα συμψηφιστούν με 
το συνολικό ποσό όπως αυτό διαμορφώνεται οπό όλο το παραπάνω Κριτήριο.

3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, θα πρέπει να 
υποβάλουν, από 1.9.2021 μέχρι και το αργότερο τις 31.10.2021, δήλωση 
συμμετοχής τους και οικειοθελούς αποχώρησης οπό την Εταιρεία, από 
30.11.2021 έως και 31.12.2021.

4. Με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου και κατόπιν εισήγησης του οικείου 
Γενικού Διευθυντή και του ΓΔ/ΑΝΠΟ, λαμβάνοντος υπόψη τις εν γένει υπη-
ρεσιακές ανάγκες ή/και τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για τις Λιγνιτικές 
Μονάδες Παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας, υποχρεούνται να παρα-

μείνουν στην Εταιρεία μέχρι και τις 31.12.2022, εργαζόμενοι που έχουν 
δηλώσει τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, εφόσον ασκούν 
εξειδικευμένα καθήκοντα ή διαθέτουν ειδικές γνώσεις και δεν δύνανται 
να αντικατασταθούν άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Απόφαση ΔΝΣ περί εξαίρεσης των εργαζο-
μένων θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 15.11.2021.

Γιο όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εγκριθεί με την ως άνω 
διαδικασία η περαιτέρω υποχρεωτική παραμονή εργαζομένων μέχρι και την 
31.12.2023.

Οι εργαζόμενοι που θα εξαιρεθούν υποχρεούνται να παραμείνουν στην 
Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους, που θα καθοριστεί για 
έκαστο εξ’ αυτών με την ως άνω Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε πε-
ρίπτωση που αποχωρήσουν πριν την ορισθείσα, με την ανωτέρω Απόφαση Δ/
ντος Συμβούλου, ημερομηνία, δεν θα τους καταβληθεί το προβλεπόμενο με 
την παρούσα κίνητρο οικειοθελούς αποχώρησης.

Οι παραμένοντες εργαζόμενοι, θα λάβουν κατά την αποχώρησή τους από 
την Εταιρεία, το ποσό του οικονομικού κινήτρου, πλην της δικαιούμενης απο-
ζημίωσης, όπως αυτό διαμορφώνεται οπό τα ως άνω κριτήρια (Β, Γ, Δ, Ε και 
ΣΤ) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν οι εν λόγω εργαζόμενοι 
κατά το τρέχον έτος. Ως προς την αποζημίωση του Α.Ν. 173/1967, όπως 
ισχύει, (Κριτήριο Α της παρούσας) οι παραμένοντες εργαζόμενοι θα λάβουν 
το ποσό που δικαιούνται κατά το χρόνο της αποχώρησής τους οπό την Εται-
ρεία.

5. Οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς οπό την Εταιρεία 
εντασσόμενοι στο ως άνω Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου, δεν δύνανται 
να επανέλθουν στη ΔΕΗ Α.Ε., πλην των περιπτώσεων που διαπιστωθεί, 
κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης του αρμόδιου ασφαλιστικού Φορέα, ότι 
δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος 
τουλάχιστον μειωμένης κύριας σύνταξής τους. Στην περίπτωση αυτή θα 
τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 171/2021 Απόφαση 

ΔΝΣ/ΔΕΗ Α.Ε.

6. Για τους εργαζόμενους και στελέχη της παρ.1 της με αριθ. 
4/21.1.2020 που υπάγονται στις αναφερόμενες στην παρ. 1 της 
παρούσας Μονάδες, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην 
υπόψη Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εν λόγω εργαζόμε-
νοι, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Εταιρεία, θα 
λάβουν το ποσό του κινήτρου των 20.000 ευρώ που έχει προβλε-
φθεί με την υπ’ αριθ. 287/2020 Απόφαση ΔΝΣ/ΔΕΗ Α.Ε..

Επιπλέον, το παρόν Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου δεν 
αφορά στους εργαζόμενους που έχουν εξαιρεθεί και παραμέ-
νουν στην Εταιρεία με σχετικές Αποφάσεις Δ/ντος Συμβούλου 
ή Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχόν αίτηση συμμετοχής όλων των 
ανωτέρω εργαζομένων στο παρόν πρόγραμμα δεν θα ληφθεί 
υπόψη.

7. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πό-
ρων και Οργάνωσης για την επίλυση κάθε ζητήματος που 
τυχόν ανακύψει κατά την υλοποίηση του προγράμματος, την 
έκδοση οδηγιών, καθώς και την εξειδίκευση των ανωτέρω 
ρυθμίσεων προς εφαρμογή της παρούσας.

ΣΧΕΔ ΙΟ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ


