
Επεξηγήσεις επί του εξ αναβολής 10ου θέματος της Ατζέντας της ΤΓΣ της 
07.06.2018 και  

επί του 3ου θέματος της Ατζέντας της ΕΓΣ της 26.06.2018 
 

 

Με την αριθ. 114/26.11.2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί η 

τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης για πελάτες Υψηλής Τάσης για τη διετία 2016 – 2017 

και συγκεκριμένα επτά (7) νέοι Τιμοκατάλογοι Ανταγωνιστικών Χρεώσεων, με παροχή 

δυνατότητας επιλογής από τον πελάτη χρέωσης της ισχύος σε μηνιαία ή σε δεκαήμερη 

βάση. Οι νέοι αυτοί Τιμοκατάλογοι συνοδεύονταν από  παροχή κινήτρων (εκπτώσεων) για 

υψηλή κατανάλωση (ενέργεια) στη Ζώνη Ελαχίστου Ισχύος (νύχτα, Σαββατοκύριακα & 

αργίες) για την Υψηλή Τάση και για την ίδια χρονική περίοδο. 

Με την από 7.12.2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων της 

ΔΕΗ, εγκρίθηκε ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των νέων Τιμοκαταλόγων παρέχονται 

εκπτώσεις όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος και ενέργειας, με βάση τη 

συνολική ετήσια κατανάλωση της παροχής ή των παροχών στην Υψηλή Τάση κάθε Εταιρείας 

ή Ομίλου Εταιρειών.  

Συγκεκριμένα, με την υπόψη Απόφαση της ΕΓΣ, εγκρίθηκαν οι παρακάτω εκπτώσεις όγκου: 

 

Κατόπιν αυτού και μετά από ένα μακρύ κύκλο διαπραγματεύσεων με τους πελάτες Υψηλής 

Τάσης, ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2016 η υπογραφή συμβάσεων με όλους τους πελάτες, 

πλην ενός (1) πελάτη που βρισκόταν υπό εκκαθάριση και δεν είχε οριστεί νέος διαχειριστής,          

τριών (3) πελατών με σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές για τους οποίους ακολούθησαν 

νομικές ενέργειες, καθώς και των πελατών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και Γ.Μ.Μ.Α.Ε. 

ΛΑΡΚΟ, για τους οποίους εν συνεχεία καταρτίστηκαν συμβάσεις προμήθειας, κατόπιν 

εγκρίσεων των από 5.10.2016, 12.1.2017 και 12.6.2017 Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης (ΕΓΣ) των Μετόχων της ΔΕΗ.  

Σημειώνεται ότι βάσει των υπόψη Αποφάσεων της ΕΓΣ  για τους πελάτες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (νυν ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) με συνολική ετήσια 

Συνολική ετήσια κατανάλωση στην ΥΤ  

(σε GWh) 

 

Έκπτωση  όγκου επί των ανταγωνιστικών 

χρεώσεων ισχύος  και ενέργειας 

 

Έως και 10 0% 

Άνω των 10 έως και 50 4% 

Άνω των 50 έως και 200 6% 

Άνω των 200 έως και 400 8% 

Άνω των 400 έως και 700 10% 

Άνω των 700 έως και 1.000 12% 

Άνω των 1.000 έως και 2.000 13% 

Άνω των 2.000 15% 



κατανάλωση άνω των 2.000 GWh και Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ με συνολική ετήσια κατανάλωση 

άνω των 1.000 GWh, εγκρίθηκαν ειδικές εκπτώσεις όγκου, διαφορετικές από αυτές που 

είχαν εγκριθεί με την από 7.12.2015 Απόφαση της ΕΓΣ (ως άνω). 

Εντός του 2017, ενόψει των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρισμού, και κυρίως της 

αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με την 

επικείμενη αλλαγή του μοντέλου της αγοράς (καθιέρωση του Target Model), δεν ήταν 

δυνατή η χάραξη μακροχρόνιας τιμολογιακής πολιτικής από τη ΔΕΗ.  Δεδομένου όμως του 

γεγονότος πως οι συμπληρωματικές συμβάσεις προμήθειας περιόδου 2016 – 2017 με τους 

πελάτες  Υψηλής Τάσης έληγαν την 31.12.2017 και ήδη είχαν υποβληθεί αιτήματα πελατών 

για προσφορά τιμολόγησής τους από 1.1.2018, η ΔΕΗ, το Δεκέμβριο 2017 προχώρησε σε 

αποστολή επιστολών σε όλους τους πελάτες Υψηλής Τάσης, ενημερώνοντας ότι θα τους 

προσκαλούσε σύντομα σε από κοινού διαβούλευση, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του 

Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, προκειμένου να υλοποιηθεί σχετική 

τροποποίηση της υφιστάμενης Σύμβασης Προμήθειας και η υπογραφή νέου Συμπληρώματος 

Σύμβασης. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης, μπορεί να 

γίνει μόνο με νεώτερη έγγραφη συμφωνία των μερών και ότι ο Προμηθευτής υποχρεούται 

σε προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την 

ημερομηνία θέσης των τροποποιήσεων σε ισχύ. 

Για το λόγο αυτό, προτάθηκε στους Πελάτες, στο πλαίσιο του Κώδικα Προμήθειας και των 

συμβατικών σχέσεων, η παράταση της ισχύος της υφιστάμενης συμπληρωματικής Σύμβασης 

Προμήθειας για τη διετία 2016 – 2017, έως και την 28.02.2018. Αυτή η παράταση θα 

ετίθετο υπό την έγκριση της Γ.Σ., όσον αφορούσε στη χορήγηση εκπτώσεων όγκου, όπως 

αποφάσισε το Δ.Σ. με την αριθ. 23/12.3.2018 απόφασή του. Επίσης, με την υπόψη 

απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, ενέκρινε την παράταση ισχύος των 

εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων για πελάτες Υψηλής Τάσης διετίας 2016-2017 έως και την 

31.12.2018.  

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε ένας νέος κύκλος συναντήσεων με πελάτες Υψηλής Τάσης για 

ενημέρωσή τους επί των παραπάνω θεμάτων, χωρίς όμως να μπορούν να υπάρξουν 

οριστικές συμφωνίες, εν αναμονή Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Δεδομένου ότι δεν 

συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, οπότε δεν ήταν 

δυνατή η εφαρμογή των εκπτώσεων όγκου, οι πελάτες ενημερώθηκαν πως για τις 

καταναλώσεις τους από 1.3.2018 θα τιμολογούνται με τους εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους 

επιλογής τους, χωρίς τις εκπτώσεις, και εν συνεχεία, η ΔΕΗ θα προχωρούσε σε τυχόν 

αναθεώρηση των λογαριασμών τους, βάσει επικείμενης Απόφασης της Γενικής της 

Συνέλευσης.  Το γεγονός αυτό, έγινε αιτία ισχυρών αντιδράσεων αυτών των πελατών που 

εκδηλώθηκαν προφορικά και εγγράφως είτε με επιστολές, είτε με εξώδικες επιστολές προς 

τη ΔΕΗ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.  

 

Κατόπιν των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

 Η ΔΕΗ σήμερα βρίσκεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό και οικονομικό 

περιβάλλον με σειρά δομικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί, για την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Η πορεία υλοποίησης και η 

συνέπεια τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για τη ΔΕΗ, η 

οποία, μετά την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του λιγνιτικού της δυναμικού και με την 

εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που προβλέπεται να ισχύσει από την Άνοιξη του 

2019 στην Ελληνική Αγορά Ενέργειας (Target Model – Θέσπιση Προθεσμιακής Αγοράς 

Ενέργειας), το οποίο θα επιτρέψει διμερή συμβόλαια  μεταξύ Παραγωγού και τελικού 

καταναλωτή, δεν θα αποτελεί πλέον το μοναδικό Προμηθευτή για Πελάτες Υψηλής Τάσης 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης νέας τιμολογιακής πολιτικής για τους πελάτες της Υ.Τ. θα 

υπάρξει μετά την άρση των ως άνω αβεβαιοτήτων και το ξεκαθάρισμα του τοπίου με την 

αποεπένδυση και την οριστικοποίηση των όρων του νέου μοντέλου της αγοράς. Εκτιμάται 

ότι μέχρι το πρώτο δίμηνο του 2019 θα υπάρξει πλέον καθαρή εικόνα 



 Οι παράμετροι που διαμορφώνουν τα δεδομένα για την τιμολόγηση των πελατών 

Υψηλής Τάσης εκτιμάται πως έχουν περίπου ισοδύναμες επιπτώσεις στη ΔΕΗ το 2018 έναντι 

του 2017 και δεν αναμένεται ουσιώδης μεταβολή 
 

αποφάσισε με την αριθ. 62/8.6.2018 Απόφασή του την έγκριση της παράτασης ισχύος των 

εγκεκριμένων Τιμοκαταλόγων για πελάτες Υψηλής Τάσης διετίας  2016 – 2017, έως και τις 

28.2.2019. Επίσης, με την υπόψη Απόφαση, εισηγείται στην  Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 26ης Ιουνίου 2018 την έγκριση παράτασης ισχύος της από 

7.12.2015 Απόφασής της, για τη χορήγηση σε πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο της 

Υψηλής Τάσης εκπτώσεων όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων ισχύος και ενέργειας 

με βάση τη συνολική ετήσια κατανάλωση της παροχής ή των παροχών στην Υψηλή Τάση 

κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών, έως και τις 28.2.2019 ως εξής: 

 

 

Για πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο της Υψηλής Τάσης με συνολική ετήσια κατανάλωση 

άνω των 1000 GWh της παροχής ή των παροχών κάθε εταιρείας ή ομίλου εταιρειών, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, εισηγείται να εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

 

Συνολική ετήσια κατανάλωση στην ΥΤ 

(σε GWh) 

 

Έκπτωση  όγκου επί των ανταγωνιστικών 

χρεώσεων ισχύος  και ενέργειας 

 

Έως και 10 0% 

Άνω των 10 έως και 50 4% 

Άνω των 50 έως και 200 6% 

Άνω των 200 έως και 400 8% 

Άνω των 400 έως και 700 10% 

Άνω των 700 έως και 1.000 12% 


