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Μπορείη κριτική της Κομισιόν σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού να αφορά στα
πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αποκορύφωμα το φιάσκο του διαγωνισμού για την
πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ωστόσο ζητούμενο για την κυβέρνηση παραμένει να
βρεθεί ικανοποιητική για τις Βρυξέλλες λύση στο θέμα της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης
της ΔΕΗ στον λιγνίτη.
Εδώλοιπόν όπως σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΝ υπάρχει πράγματι δύο παράλληλες προσεγγίσεις
από την πλευρά της Κομισιόν και από την ελληνική κυβέρνηση.
Ηέκθεση υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα με την αποτυχία του διαγωνισμού της ΔΕΗ για την πώληση
των λιγνιτικών μονάδων παραβιάζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει για την θεραπεία της
παράβασης που έχει διαπιστωθεί για το θέμα του λιγνίτη.
ΗΚομισιόν σε αυτό το πλαίσιο αναμένει τον Ιανουάριο την υποβολή εκ μέρους της ελληνικής
κυβέρνησης εναλλακτικών μέτρων που θα οδηγήσουν στην άρση των στρεβλώσεων στην αγορά
της ηλεκτροπαραγωγής.
Παράτους αστερίσκους που βάζει η Κομισιόν, η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης, που
επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της έκθεσης, είναι ότι οι επιφυλάξεις δεν αφορούν την
τωρινή κυβέρνηση αλλά στα πεπραγμένα της προηγούμενης που δημιούργησαν κλίμα δυσπιστίας
και αναξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ενεργειακά. Σημειώνεται για παράδειγμα ότι δεν
υπάρχει κάποια αρνητική αναφορά σε σχέση με την κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, την
οποία αποφάσισε η κυβέρνηση.
Καιβέβαια η έκθεση σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά ώστε να αποδείξει η ελληνική
κυβέρνηση τη δέσμευσή της για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων αλλά και στα μέτρα που θα
συμφωνηθούν τον Ιανουάριο που θα διασφαλίσουν ότι επιτέλους θα υπάρξει πραγματικό άνοιγμα
της αγοράς ενέργειας.

Στοπλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η παρουσίαση του business plan της ΔΕΗ αλλά και του
επιθετικού, εμπροσθοβαρούς προγράμματος απολιγνιτοποίησης τον Ιανουάριο θα ικανοποιήσει
τις Βρυξέλλες και θα απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράζονται στην έκθεση της Κομισιόν.
Στόχοςτης κυβέρνησης είναι μέχρι το 2023 να έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του
προγράμματος απολιγνιτοποίησης. Εφόσον υλοποιηθεί η συγκεκριμένη δέσμευση, που θα
εξειδικευτεί στο business plan της ΔΕΗ, τότε οι "παράλληλες θέσεις” μεταξύ της Κομισιόν και της
ελληνικής κυβέρνησης θα συγκλίνουν και σταδιακά θα συναντηθούν, εκτιμούν πηγές του ΥΠΕΝ
που κλήθηκαν να σχολιάσουν την έκθεση.
Εκτόςαπό το φλέγον θέμα της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, στην έκθεση γίνεται αναφορά στην
ανάγκη να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να ξεπεραστούν οι τεχνικές δυσκολίες ώστε
πράγματι η νέα αγορά (target model) να είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 2020.
Επίσης, επισημάνσεις υπάρχουν για την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του μεριδίου αγοράς της
ΔΕΗ, αλλά και για την διατήρηση της υγείας του ειδικού λογαριασμού για τις ΑΠΕ ενώ θετικές είναι
η διαπιστώσεις για την πορεία της αγοράς αερίου αλλά και την επίτευξη του στόχου η Ελλάδα να
καταστεί περιφερειακό ενεργειακό hub, με αφορμή και την πρόοδο στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό
IGB.
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