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ΔΕΗ: Τώρα δεν θα 
πάρουν μπόνους 
μετοχές, μετά… 
«Είναι πολιτική επιλογή της Ν.Δ. 
τα μπόνους και οι μισθοί» των 
γαλάζιων, τόνισε ο Φάμελλος 
 

Με τη διαβεβαίωση ότι «δεν θα δοθούν 
μπόνους όσο διαρκεί η κρίση, στηρίζουμε  
αυτή την απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ» 
επιχείρησε να διαφύγει ο υπουργός Ενέργειας 
Κώστας Σκρέκας από τη συζήτηση για τα 
μπόνους στα γαλάζια παιδιά. «Γεννάν και τα 
κοκόρια για τα γαλάζια παιδιά στη ΔΕΗ», 
σχολίασε ο τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑΣ 
Σωκράτης Φάμελλος υπενθυμίζοντας ότι το 
2021 το κόστος διοίκησης αυξήθηκε κατά 65% 
σε σχέση με το 2020, ότι δόθηκαν 5.270.000 
ευρώ για αμοιβές στελεχών το 2021, ενώ 
αυξήθηκαν οι γενικές διευθύνσεις και οι 
διευθύνσεις της ΔΕΗ. «Είναι πολιτική επιλογή τα 
μπόνους και οι μισθοί των διευθυντών», τόνισε  
ο Σ. Φάμελλος κάνοντας λόγο για αμοιβές που 
«προκαλούν ίλιγγο».Μάλιστα έθεσε το ζήτημα 
του μπόνους σε μετοχές υπογραμμίζοντας ότι  
η διοίκηση της ΔΕΗ είπε ψέματα ισχυριζόμενη  
ότι δεν είχαν αγοραστεί οι μετοχές για να 
μοιραστούν στα γαλάζια golden boys. «Θα τους 
δώσετε και μετοχές δωρεάν; Υπάρχουν μετοχές 
αξίας 16 εκατ. ευρώ. Θα τους τα δώσετε; Λένε 
ότι όσο διαρκεί η κρίση δεν θα ασκηθεί το 
δικαίωμα. Όμως οι μετοχές αγοράστηκαν.  
Είναι 705.841 μετοχές», είπε ο Σ. Φάμελλος 
τονίζοντας ότι «ψευδώς δήλωσε η διοίκηση  
της ΔΕΗ πως δεν αγοράστηκαν οι 
μετοχές».  «Έχουμε μια εταιρεία που επεκτείνει 
τη δραστηριότητά της», απάντησε ο Κ. Σκρέκας 
υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν επενδυτές που 
αγοράζουν ΔΕΗ γιατί πιστεύουν ότι είναι ισχυρή, 
κάνει επενδύσεις και δημιουργεί χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας» και ότι «η βαριά βιομηχανία 
της χώρας στηρίζεται επειδή έχει βασικό πάροχο 
τη ΔΕΗ». «Ζει ο Σκρέκας στην Ελλάδα;», 
αναρωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
ρωτώντας τον υπουργό αν του αρέσει που  
η ΔΕΗ είχε 70 εκατ. υπερκέρδη ακόμα  
και με το πόρισμα της ΡΑΕ.  

Κώστας Πουλακίδας

Ρήτρα αναπροσαρμογής και ακρί-
βεια όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά 
διατηρούνται και παγιώνονται, εξα-
κολουθώντας να επιβαρύνουν 

υπέρμετρα το κόστος ρεύματος και τους κα-
ταναλωτές, τους οποίους εμπαίζουν προκλη-
τικά κυβέρνηση Ν.Δ., αρμόδιες Αρχές και 
αγορά, αφού συνεχίζεται η πρόσδεση των τι-
μολογίων με τις χονδρεμπορικές τιμές. 

Με την τελευταία απόφαση της ΡΑΕ η ρή-
τρα όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά επιχειρεί-
ται να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό στο 
πλαίσιο των κυμαινόμενων τιμολογίων, κα-
θώς χαρακτηρίζεται ως «έκφανσή» τους - 
κάτι που ενδεχομένως θα... καλύψει και επι-
κείμενες δικαστικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα, η Αρχή διακρίνει τρεις τύπους 
τιμολογίων: 

-Σταθερά. Η χρέωση προμήθειας παραμέ-
νει σταθερή κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

-Κυμαινόμενης χρέωσης (η χρέωση προ-
μήθειας κυμαίνεται βάσει ενός αγοραίου με-
γέθους / δείκτη), χωρίς όριο διακύμανσης. 
Δεν υφίσταται κανένα ανώτατο ή κατώτατο 
όριο διαμόρφωσης της χρέωσης προμήθειας. 

-Κυμαινόμενης χρέωσης με όριο διακύ-
μανσης. Η χρέωση προμήθειας παρακολου-
θεί τη διακύμανση των τιμών στις ενεργεια-
κές αγορές, μέχρι ενός ποσού ή ποσοστού, το 
οποίο προσδιορίζεται στη σύμβαση ως ανώ-
τατο όριο επιβάρυνσης του καταναλωτή. 

Συγχρόνως, χαρακτηρίζονται ως «διακρι-
τές εκφάνσεις» των κυμαινόμενων τιμολο-
γίων άλλες δύο υποκατηγορίες: τα κυμαινό-
μενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής 
και τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρήτρα 
αναπροσαρμογής. 

Τα κυμαινόμενα χωρίς ρήτρα, με ή χωρίς 
όριο, διαμορφώνονται απευθείας και κατά κύ-
ριο λόγο βάσει ενός μεγέθους της χονδρεμπο-
ρικής αγοράς (συνηθέστατα της ΤΕΑ -Τιμή 
Εκκαθάρισης Αγοράς). Τα κυμαινόμενα με ρή-
τρα, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι όριο, περιλαμ-

βάνουν μια χρέωση βάσης («Σταθερή Χρέωση 
Προμήθειας»), καθώς και μια επιπρόσθετη 
χρέωση, «η οποία ενεργοποιείται όταν το μέγε-
θος που διέπει τη ρήτρα αναπροσαρμογής δια-
μορφώνεται πέραν του καθορισμένου επιπέ-
δου τιμών της περιοχής ασφαλείας». 

Επιχειρείται να παρουσιαστεί ότι τα κυμαι-
νόμενα τιμολόγια με «κλασική» ρήτρα, που 
εφαρμόζεται υπό συνθήκη ελέγχου ορίου 
διακύμανσης της ΤΕΑ, διαφοροποιούνται 
ως προς τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς ρή-
τρα - των οποίων, όμως, η τιμή παρακολουθεί 
τη μεταβολή της χονδρεμπορικής τιμής. Δη-
λαδή ό,τι γίνεται και σήμερα, με παραλλαγή 
στην αμφίεση. 

Σε κάθε περίπτωση, η ρήτρα υπάρχει και 
μάλιστα καλύπτεται με νέα απόφαση, όμως 
κυρίως διατηρείται η πλήρης σύνδεση των τι-
μολογίων με την τιμή της χονδρεμπορικής 
αγοράς, που διαμορφώνουν οι ίδιοι καθετο-
ποιημένοι παίκτες, ως παραγωγοί.  

Ακρίβεια 
Στο μεταξύ, με τεράστιο ενεργειακό κόστος 

μπήκε το φετινό καλοκαίρι για τους κατανα-
λωτές, καθώς ο Μάιος «έκλεισε» με μέση χον-
δρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΤΕΑ) στα 225,07 ευρώ / μεγαβατώρα, βάσει 
της οποίας θα υπολογίζεται για τα νοικοκυριά 
η ρήτρα των καταναλώσεων του Ιουνίου. Αν 
και η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη σε σχέση με 
την αντίστοιχη του Απριλίου, ωστόσο τον 
Μάιο 2021 η τιμή του ρεύματος στη χονδρε-
μπορική ήταν κοντά στα 63 ευρώ / μεγαβα-
τώρα. Δηλαδή σήμερα η τιμή του ρεύματος εί-
ναι αυξημένη κατά 257%!  

Υπολογίζεται ότι για τις καταναλώσεις (χα-
μηλής τάσης) του Ιουνίου η επιβάρυνση μόνο 
από τη ρήτρα ανέρχεται σε περίπου 22 λεπτά 
/ κιλοβατώρα και συνολικά αγγίζει τα 30 λε-
πτά - όταν η τιμή της πιο ακριβής κιλοβατώρας 
(της ΔΕΗ) ανερχόταν, πέρσι, στα 11 λεπτά.  

Αντιγόνη Ζούντα

βεβαιώνοντας ουσιαστικά τις κατη-
γορίες, ενώ δεν έσπευσε να διαψεύ-
σει τις παρεμβάσεις που υπήρξαν 
από και προς το Μέγαρο Μαξίμου. 
Είναι δε εντυπωσιακό το γεγονός ότι 
σε ένα σημείο η ανακοίνωση αναφέ-
ρει ότι «οι μεταβλητές αποδοχές 
(σ.σ.: τα μπόνους) που υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις μπορεί να χορηγη-
θούν στις τράπεζες που ικανοποιούν 
τα κριτήρια από το 2023 και μετά δεν 
μπορούν να παρέχονται σε μετρητά, 
αλλά μόνο σε μετοχές ή άλλους αντί-
στοιχους τίτλους, συνδέοντας την 
αξία αυτών με την αξία της τράπε-
ζας».  Έχει ενδιαφέρον η συγκεκρι-
μένη αποστροφή, καθώς είναι σαν 
να λέει το ΥΠΟΙΚ ότι οι μετοχές και 
άλλοι τίτλοι δεν «μεταφράζονται» σε 
κάποια αξία. 

Πάντως, όπως σημειώνουν οι 
καλά γνωρίζοντες, η πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Οικονομικών 
πνέει μένεα εναντίον του Αλέξη 
Πατέλη, καθώς ενήργησε ως 
υπουργός, προαναγγέλλοντας την 
αλλαγή διάταξης σε νομοσχέδιο το 
οποίο ήταν υπό την εποπτεία του 
Χρήστου Σταϊκούρα.

Η ρήτρα ζει και βασιλεύει 
Με ακριβό ρεύμα μπήκε το φετινό καλοκαίρι, αφού, παρά  
την ελαφρά πτώση της χονδρεμπορικής τιμής, το κόστος  
της μεγαβατώρας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι κατά 
257% υψηλότερο από ό,τι τον Μάιο του 2021


