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Τισ προτάςεισ τθσ παρουςίαςε εχκζσ 10.10 θ «Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων για το 
φ/α και τθ Θζρμανςθ», θ οποία ςυγκροτικθκε από 21 εκπροςϊπουσ τθσ 
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, των εργοδοτϊν/βιομθχάνων και των 
εργαηομζνων/ςυνδικάτων, για να επεξεργαςτεί το γ/Πακζτο Μζτρων φψουσ €200 
δισ που εξιγγειλε ςτισ 29/9 ο Καγκελάριοσ Scholz για ςυγκράτθςθ («φρζνο») ςτθν 
τιμι φ/α και τον μετριαςμό του ενεργειακοφ κόςτουσ για γ/επιχειριςεισ και 
νοικοκυριά. Η Επιτροπι τϊρα ειςθγείται μια πολυεπίπεδθ διαδικαςία: 1) ςε πρϊτθ 
φάςθ, τθν καταβολι από το γ/κράτοσ τον Δεκζμβριο τθσ εφάπαξ κάλυψθσ όλων των 
λογαριαςμϊν ενζργειασ (φ/α και τθλεκζρμανςθ – ωσ βάςθ υπολογιςμοφ κα 
χρθςιμοποιθκεί θ κατανάλωςθ του Σεπτεμβρίου 2022) - ακολοφκωσ, ςε δεφτερθ 
φάςθ, για διάςτθμα διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ (αρχζσ Μαρτίου 2023 μζχρι 
τζλθ Απριλίου 2024) τθν επιβολι πλαφόν παγγερμανικά ςτθν τιμι του φ/α και τθσ 
κζρμανςθσ.  
 
Πιο ςυγκεκριμζνα, το γερμανικό Κράτοσ κα εγγυθκεί τθν τιμι των 12 cent/kW 
(ακακάριςτθ τιμι) για το 80% τθσ κατανάλωςθσ, ενϊ θ περαιτζρω κατανάλωςθ (που 
κα υπερβαίνει αυτι τθν ποςότθτα) κα κοςτολογείται με τθν τρζχουςα τιμι τθσ 
αγοράσ. Για τουσ πελάτεσ τθλεκζρμανςθσ (Fernwärme) κα εφαρμοςτεί αντίςτοιχο 
φρζνο ςτθν τιμι τθσ τθλεκζρμανςθσ, που κα οριςτεί ςτα 9,5 cent/kW και πάλι για 
το 80% τθσ κατανάλωςθσ.  
 
Ωσ προσ τθν πρϊτθ φάςθ, με τθν εφάπαξ πλθρωμι, θ εκ των τριϊν επικεφαλισ τθσ 
Επιτροπισ, θ Οικονομολόγοσ/Κακθγιτρια Prof. Dr. Veronika Grimm, είχε προ 
θμερϊν με δθλϊςεισ τθσ ςτον τφπο προϊδεάςει για τθ λφςθ αυτι. Χκεσ θ κυρία 
Grimm επανζλαβε ότι θ εφάπαξ πλθρωμι του Δεκεμβρίου κα ςυμβάλει ςτθ 
βραχυπρόκεςμθ ελάφρυνςθ των καταναλωτϊν, ενϊ θ δεφτερθ φάςθ με τθν 
ειςαγωγι του «φρζνου» το 2023 κα ςυνοδευτεί με κίνθτρα για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ.  
 
Πάντωσ, ο δεφτεροσ επικεφαλισ τθσ Επιτροπισ και Πρόεδροσ του Συνδζςμου 
Γερμανϊν Βιομθχάνων (BDI) κ. Siegfried Russwurm με τισ δθλϊςεισ του κατζςτθςε 
ςαφζσ ότι οι γερμανικζσ επιχειριςεισ που εκπροςωπεί επικυμοφν να ειςζλκουν 
απευκείασ ςτθ δεφτερθ φάςθ, με τθν εφαρμογι του «φρζνου» νωρίτερα από τθν 
άνοιξθ του 2023, και χωρίσ να ζχει προθγθκεί θ εφάπαξ πλθρωμι. Όπωσ ανζφερε 
χαρακτθριςτικά: «Τα ακόλουθα ιςχφουν για τη βιομηχανία: Καμία ζκπτωςη το 
Δεκζμβριο και όχι ςτο μοντζλο δφο ςταδίων: μποροφμε να ξεκινήςουμε άμεςα την 



1η Ιανουαρίου 2023.» Ο κ. Russwurm υποςτιριξε ότι θ εφαρμογι του «φρζνου» για 
τισ επιχειριςεισ νωρίτερα είναι εφικτι, κακϊσ το διοικθτικό βάροσ είναι μικρότερο 
και τόνιςε ότι θ Κυβζρνθςθ κα πρζπει τϊρα να πάρει τισ τελικζσ τθσ αποφάςεισ. 
 
Τζλοσ, ο ομογενισ κ. Μιχάλθσ Βαςιλειάδθσ, που είναι ο τρίτοσ επικεφαλισ τθσ 
Επιτροπισ Εμπειρογνωμόνων ωσ εκπρόςωποσ των Γερμανικϊν Συνδικάτων (είναι ο 
Πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ των Συνδικάτων Εργαηομζνων ςτθν Μεταλλευτικι, 
Χθμικι και Ενεργειακι Βιομθχανία/IGBCE) επεςιμανε ότι δεν υπάρχουν ιδανικζσ 
λφςεισ, αλλά θ Επιτροπι ζπρεπε να δουλζψει με τα μζςα που είχε ςτθ διάκεςθ τθσ, 
και ότι θ Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ εκπλθρϊνει τθν εντολι που τθσ 
ανατζκθκε από τθ γερμανικι Κυβζρνθςθ.  
 
Σθμειϊνεται ότι θ Επιτροπι αναμζνεται ςε τρεισ εβδομάδεσ να κατακζςει τθν 
τελικι και πιο ολοκλθρωμζνθ Ζκκεςθ τθσ, που κα περιλαμβάνει τισ προτάςεισ τθσ 
για τισ υφιςτάμενεσ δυνατότθτεσ αφξθςθσ τθσ προςφοράσ φυςικοφ αρείου, μείωςθσ 
τθσ ηιτθςθσ και, γενικότερα, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν Γερμανία. 

 


