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Εξοικονομώ για επιχειρήσει t
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
16-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Οικονομία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ

ΚΟΛΩΝΑ

Για
τιμές ρεύματος στα επίπεδα
του περσινού φθινοπώρου
δεσμεύεται ο υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
την ενεργοποίηση του πλαφόν στη
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας την αναστολή της ρήτρας

αναπροσαρμογής και το νέο
πακέτο των επιδοτήσεων στους
λογαριασμούς νοικοκυριών και
επιχειρήσεων Με συνέντευξή του
στα ΝΕΑ ο Κώστας Σκρέκας εξηγεί
πώς με τον μηχανισμό ανάκτησης
εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών θα
απορροφηθεί το 80 των αυξήσεων
της κιλοβατώρας ενώ διαβεβαιώνει
για την ενεργειακή επάρκεια της
χώρας παρά τα παιχνίδια του Πού
τιν με τη στρόφιγγα του φυσικού
αερίου Ο υπουργός αναγγέλλει από
το φθινόπωρο Εξοικονομώ και
Ανακυκλώνω Συσκευές για τις

επιχειρήσεις προγράμματα ύψους
450 εκατ ευρώ

Κύριε υπουργέ ο μηχανισμός
προσωρινής παρέμβασης στη
χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής

ενέργειας ξεκίνησε να λειτουργεί

από τις 8 Ιουλίου Ποια
είναι τα αποτελέσματα του μέχρι
σήμερα

Η χώρα μας με fast-track διαδικασίες

πήρε εξαίρεση για το σχέδιο
λειτουργίας του μηχανισμού χον
δρεμπορικήςπου υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή Νομοθετήσαμε
πολύ γρήγορα την ενεργοποίηση
του μηχανισμού και εκδώσαμε σε
χρόνο ρεκόρ την υπουργική απόφαση

για την οποία επίσης λάβαμε

Κώστας Σκρέκας
Πώς θα ρίξουμε
us τιμές στο ρεύμα
0 υπουργός Περιβάλλονιος και Ενέργειας μιλάει
στα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και εξηγεί πώς με τον μηχανισμό
ανάκτησης εσόδων των ηλεκτροπαραγωγών
θα απορροφηθεί το 80 των αυξήσεων της κιλοβατώρας

έγκριση από την EE Ο μηχανισμός
πράγματι έχει αρχίσει να λειτουργεί
από τις 8 Ιουλίου οπότε αδρανοποιήθηκε

η ρήτρα αναπροσαρμογής
ενώ το ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί

έως τις 13 Ιουλίου ξεπερνά
τα 1 12,6 εκατ ευρώ σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναρτώνται καθημερινά

στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ Οπως
καταλαβαίνετε πρόκειται για μια
δραστική θεσμική παρέμβαση στην
αγορά ενέργειας διότι τίθεται πλαφόν

στην αποζημίωση των μονάδων
ανά τεχνολογία Με αυτόν τον τρόπο
αποσυνδέουμε το υψηλό κόστος
των διεθνών τιμών φυσικού αερίου
από την τιμή χονδρεμπορικής ηλεκτρικής

ενέργειας Τα υπερέσοδα
των ηλεκτροπαραγωγών ανακτώ¬

νται και διοχετεύονται στο Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης το οποίο
τα επιστρέφει στους καταναλωτές
μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής
ενέργειας Είμαστε αποφασισμένοι
να απορροφήσουμε το μεγαλύτερο
ποσοστό των αυξήσεων τηρώντας
πιστά τη δέσμευσή μας για στήριξη
των νοικοκυριών και των επυίειρη
σεων της χώρας για όσο χρειαστεί

Οι τιμές του φυσικού αερίου
πτξεπ£ ρνούν κάθε όριο
όπως και οι τιμές των χονδρε
μπορικών αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας Τελικά είναι εφικτό
η κυβέρνηση να συνεχίζει τις
επιδοτήσεις των λογαριασμών
ρεύματος και πιθανότατα με μεγαλύτερα

ποσά προκειμένου να

Ι αμβλύνονται οι επιπτώσεις τηςI κρίσης στα νοικοκυριά
Αυτός ήταν ο λόγος που η κυβέρ
νησή μας δημιούργησε το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης το οποίο
αντλεί κονδύλια από διάφορες πηγές

όπως τα υπερκέρδη των εταιρειών

που φορολογούμε με 90
βάσει των προτάσεων της ΡΑΕ
ώστε να τα αποδώσουμε ως ενισχύσεις

στους καταναλωτές με
προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

έχει ξεκαθαρίσει ότι θα
κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να θωρακίσουμε

τους καταναλωτές από
το τεράστιο κυμα της ακρίβειας την
οποία προκάλεσε ο καταστροφικός
πόλεμος που κήρυξε η Ρωσία

Είπε
Είμαστε αποφασισμένοι
να απορροφήσουμε
το μεγαλύτερο ποσοστό
των αυξήσεων τηρώντας
πιστά τη δέσμευσή μας
για στήριξη
των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων
της χώρας για
όσο χρειαστεί
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Εχει αναγγελθεί από την κυβέρνηση
στο πρόσφατο παρελθόν

πως στόχος είναι με το πλέγμα
των παρεμβάσεων να διαμορφωθούν

τιμές στους λογαριασμούς
στα επίπεδα του περσινού Οκτωβρίου

Νοεμβρίου Διατηρείται
αυτός ο στόχος

Ολες οι παρεμβάσεις που επιχειρούμε

έχουν ως στόχο τη μείωση
του κόστους ενέργειας για τον έλληνα

καταναλωτή Το νέο μέτρο
αναστολιίς εφαρμογής της ρήτρας
αναπροσαρμογής που νομοθετήσαμε

παράλληλα με τον μηχανισμό
χονδρεμπορικής γνωστοποιεί την
τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές

έκτων προτέρων Ετσι ο
καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει

αζημίως τον πάροχο που επιθυμεί
Αταλάντευτος στόχος μας είναι να
μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος
σημαντικά ανεξαρτήτως κατανάλωσης

στο επίπεδο του περσινού
φθινοπώρου με την απορρόφηση
έως και του 80 της αύξησης Από
την 1 η Ιουλίου επιδοτούμε το σύνολο
της μηνιαίας κατανάλωσης για όλες
τις κατοικίες κύριες και μη χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια Η Ελλάδα
είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη
ως προς το ύψος των επιδοτήσεων

όπως έχει καταγράψει και το
Ινστιτούτο Bruegel καθώς διαθέτει
για αυτόν τον σκοπό το 3,7 του
ΑΕΠ της

Η τακτική του ρώσου προέδρου

να παίζει με τη στρόφιγγα
των αγωγών έχει προκαλέσει
αναταραχές στην Ευρώπη και
μεγάλες χώρες όπως και επιχειρήσεις

αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα επάρκειας αλλά
και οικονομικά Η Ελλάδα πόσο
θωρακισμένη είναι ενεργειακά
και είναι δυνατό να αποφύγει
το ενδεχόμενο περιορισμού της
κατανάλωσης ρεύματος τη χειμερινή

περίοδο

Κύριε Κολώνα η Ρωσία έχει κηρύξει
τον πόλεμο με όπλα στην Ουκρανία
αλλά και έναν οικονομικό πόλεμο
στην Ευρώπη Οπως κάνει πάντα η
σημερινή κυβέρνηση έχει λειτουργήσει

προληπτικά προκειμένου να
εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια

στη χώρα Η νέα πλωτή δεξαμενή

στη Ρεβυθούσα η λειτουργία
και νέας λιγνιτικής μονάδας μέσα
στη χρονιά της Πτολεμαΐδας 5 η
δυνατότητα μετατροπής πέντε μονάδων

διπλού καυσίμου σε λειτουργία
με πετρέλαιο καθώς και η αλματώδης

ανάπτυξη των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας είναι ένα πλέγμα
ενεργειών το οποίο μάς οδηγεί στο

αποτέλεσμα που σας ανέφερα

Ανάσα όμως σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις δίνουν και
τα προγράμματα στήριξης για
παρεμβάσεις που αφορούν την
εξοικονόμηση ενέργειας Ποιες
είναι οι δράσεις που ετοιμάζετε
προς αυτή την κατεύθυνση

Εχει ολοκληρωθεί η υποβολή αι
τήσεων για το μεγαλύτερο πρόγραμμα

ενεργειακής αναβάθμισης
κατοικιών Εξοικονομώ 2021 στο
οποίο η συμμετοχή των πολιτών
ήταν εντυπωσιακή καθώς το σύνολο

των αιτήσεων έφτασε τις 87.578
Η κυβέρνησή μας για πρώτη φορά
έκανε ξεχωριστό προϋπολογισμό
ύψους 100 εκατ ευρώ με προτεραιότητα

στις πολύτεκνες και στις
μονογονεϊκές οικογένειες καθώς
και σε αυτές που έχουν άτομο με
αναπηρία Αλλη μια παρέμβαση
είναι το πρόγραμμα Ανακυκλώνω

Αλλάζω Συσκευή για το
οποίο έχουν ήδη κατατεθεί πάνω

από 910.000 αιτήσεις Από το
ερχόμενο φθινόπωρο ξεκινά μια
σειρά δράσεων για εξοικονόμηση
ενέργειας σε επιχειρήσεις που θα
χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
με 450 εκατ ευρώ ενώ συνολικά
θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω

από 900 εκατ ευρώ Από αυτά
θα διατεθούν 100 εκατ ευρώ σε
τουριστικές επιχειρήσεις και 100
εκατ ευρώ σε επιχειρήσεις του
τριτογενούς τομέα λιανεμπόριο
καταστήματα γραφεία κ.τ.λ για

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής

ανακαίνισης Επίσης 160
εκατ ευρώ θα αξιοποιηθούν στον
δευτερογενή τομέα για εγκατάσταση

φωτοβολταϊκών και μπαταριών
και 90 εκατ ευρώ σε επιχειρήσεις
για αντικατάσταση εξοπλισμού
ψύξης θέρμανσης και κλιματισμού
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