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Σεδημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου ενέργειας για την
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
και τη στήριξη των ΑΠΕ.
Όπωςέχει ήδη γίνει γνωστό το νομοσχέδιο προωθεί 10 αλλαγές για τη ΔΕΗ μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται η κατάργηση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους αλλά
και η θέσπιση τριετούς θητείας για τους αν. Διευθύνοντες συμβούλους, τους Γενικούς Διευθυντές,
τους Διευθυντές και τους βοηθούς διευθυντές της επιχείρησης.
Συγκεκριμέναοι 10 αλλαγές που προωθούνται για τη ΔΕΗ μέσω του νομοσχεδίου είναι:
1.
Καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους στη ΔΕΗ και γίνονται πιο
ευέλικτες οι διαδικασίες προσλήψεων
2.
Καταργείται η μονιμότητα γενικών διευθυντών και διευθυντών που θα υπογράφουν 3ετείς
συμβάσεις και θα επιλέγονται με ανοιχτές διαδικασίες πρόσκλησης
3.

Εισάγονται κίνητρα για προσέλκυση στελεχών από την αγορά

4.
Ενισχύεται η μεσαία βαθμίδα στελεχών αφού σε ποσοστό 20% θα μπορούν να προέρχονται
από την ελεύθερη αγορά
5.

Τίθενται προϋποθέσεις για εθελούσια έξοδο του προσωπικού

6.
Διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων ώστε να μπορούν να μετακινούνται
μεταξύ των θυγατρικών
7.

Επιτρέπονται μετακινήσεις στο δημόσιο ρύθμιση που αφορά εργαζόμενους που θα πρέπει

να μετακινηθούν λόγω απολιγνιτοποίησης
8.
Εισάγεται ευέλικτο σχέδιο για τις προμήθειες και η διασφάλιση της νομιμότητας θα γίνεται με
τον προσυμβατικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή
εποπτείας και ελέγχου προμηθειών
9.
Ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ: μεταξύ άλλων για να λειτουργεί ως σύγχρονη
εταιρεία εισάγεται επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων και επιτροπή ελέγχου και εποπτείας
προμηθειών
10. Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για εργαζομένους και συνταξιούχους της ΔΕΗ και θα
επιτρέπεται να εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο στο οποίο η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
30% και μόνο για την ανταγωνιστική χρέωση.
Στονομοσχέδιο επίσης αλλάζει η μοναδιαία χρέωση σε ευρώ του ανταλλάγματος για την παροχή
των ΥΚΩ για τη 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας που ορίζεται σε 15 ευρώ για καταναλώσεις από
1601 έως 2000 κιλοβατώρες και σε 30 ευρώ για 2001 κιλοβατώρες και άνω.

ΔΕΠΑ
Γιατην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ προβλέπεται ο διαχωρισμός των διαχειριστών δικτύου διανομής
αερίου, ενώ θα διασπαστούν οι κλάδοι υποδομών και διεθνών έργων.
Στηνδιαχωρισμένη εταιρεία των δικτύων διανομής ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα περιέλθουν οι
συμμετοχές στην ΕΔΑ Αττικής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αλλά και της λοιπής Ελλάδας, η
κυριότητα επί των παγίων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις
της ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής.
Στηνεταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ έργων θα περιέλθουν οι συμμετοχές στον αγωγό IGB, Ποσειδών,
East Med αλλά και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.
Στημητρική ΔΕΠΑ παραμένει η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή αερίου μέσω των
μακροπρόθεσμων συμβάσεων, η προμήθεια αερίου, η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία
ηλεκτρικής ενέργειας και ο ανεφοδιασμός οχημάτων με CNG, τα δίκτυα πρατηρίων και η χρήση
του εμπορικού σήματος FISIKON, η προμήθεια απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού
αερίου κλπ.

ΑΠΕ
Γιατις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νομοσχέδιο αλλαγές μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται :
Ηδυνατότητα συμμετοχής στην αγορά έργων ΑΠΕ χωρίς λειτουργική ενίσχυση,

ηδυνατότητα σε μεγάλα έργα άνω των 250MW να αιτηθούν μεμονωμένη ενίσχυση που θα κρίνεται
με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
ηδυνατότητα αδειοδότησης υβριδικών σταθμών,
ηεπέκταση του χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
τηλεθέρμανση πόλεων
ηδημιουργία πλαισίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτικές περιοχές και σε ποσοστό έως
1%.
Τέλοςτο νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

