Ξεκίνησε η καμπάνια της ΔΕΗ στο
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Στηναγορά του φυσικού αερίου έχει εισέλθει και επίσημα από την περασμένη εβδομάδα η ΔΕΗ,
λανσάροντας 8 διαφορετικά πακέτα για οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες. Στόχος της
εταιρείας να αντισταθμίσει τις απώλειες που ήδη καταγράφει στην αγορά προμήθειας ρεύματος,
έχοντας ως πλεονέκτημα ότι διαθέτει το μεγαλύτερο πελατολόγιο στην αγορά προμήθειας
ρεύματος, με περίπου 7 εκατομμύρια παροχές.
Πιοσυγκεκριμένα ξεκινώντας την καμπάνια της η ΔΕΗ προσφέρει έως και 31 Ιανουαρίου 2020
επιπλέον έκπτωση 15% για νέους πελάτες στα οικιακά προγράμματα. Η αντίστοιχη έκπτωση στα
επαγγελματικά προγράμματα είναι 10%.
Γιατους οικιακούς πελάτες η ΔΕΗ λανσάρει 6 διαφορετικά προγράμματα, τρία για αυτόνομες
παροχές και τρία για κοινόχρηστες παροχές που ποικίλουν ως προς τη χρονική διάρκεια, το πάγιο
και τις χρεώσεις. Τα πάγια διαφέρουν και για τις αυτόνομες παροχές ξεκινούν από 3,5 ευρώ και
φτάνουν μέχρι τα 8 ευρώ ενώ για τις κοινόχρηστες παροχές, τα δύο προγράμματα δεν έχουν
πάγιο ενώ το τρίτο έχει πάγιο 4 ευρώ. Αντίστοιχα για εμπορικούς πελάτες η επιχείρηση
προσφέρει δύο διαφορετικά προγράμματα 12μηνης ή 24μηνης παραμονής.
Τολανσάρισμα των νέων προϊόντων της ΔΕΗ στην αγορά φυσικού αερίου συνέπεσε πάντως με
την ανακοίνωση από το ενεργειακό χρηματιστήριο των μεριδίων αγοράς, όπου η εταιρεία
εμφανίζεται το Σεπτέμβριο να έχει χάσει μερίδιο σχεδόν 2,5%. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς της
ΔΕΗ έπεσε από το 74,18% στο 71,77% (-2,41%). Υπενθυμίζεται ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο μήνας
κατά τον οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι αυξήσεις στην ανταγωνιστική χρέωση σε συνδυασμό με τη
μείωση της έκπτωσης συνέπειας.
Σεό,τι αφορά τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς τα μερίδια διαμορφώνονται ως εξής:
Protergia (Mytilineos): 5,63% (από 5,09%τον Αύγουστο) με 2,35% στη ΧΤ, 3,26% στη ΜΤ και
0,02% στην ΥΤ.
Ήρων: 5,55% (από 5,07%)
Elpedison: 4,12% (από 3,79%)
Watt & Volt: 2,30% (από 2,23%)

NRG: 2,45% (από 2,15%)
Volterra: 1,87% (από 1,80%)
ΕΛΤΑ: 1,11% (από 1,00%)
Αέριο Αττικής (Φυσικό Αέριο): 1,13% (από 0,91)
ΚΕΝ: 0,83% (από 0,88%)
Volton: 0,69% (από 0,69%)
ΕΠΑ ΘΕΣΣ (ZeniΘ): 0,75%
Λοιποί: 1,8%
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