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Η μικρή ΔΕΗ

•   Αμυνταίου, συμπεριλαμβανομένου 
του ορυχείου Λακκιάς

• Κλειδιού
• Λόφων Μελίτης
• Κομνηνών Ι & ΙΙ
• Βεύης

Oρυχεία Λιγνίτη

Λιγνίτης: 

 ΑΗΣ Αμύνταιο Ι&ΙΙ, ισχύος 600MW
 ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύος 330MW

Φυσικού αερίου:
ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485MW

Υδροηλεκτρικά:
ΥΗΣ Πλατανόβρυσης, ισχύος 116MW 
ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384MW 
ΥΗΣ Εδεσσαίου, ισχύος 19MW
ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 
334MW

Έτσι  σχεδιάζεται  η  μ ικρή ΔΕΗ

ΣΥ
ΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 ENΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗΗΜΕ ΙΩΜΑΣ
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Η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για την Δημιουρ-
γία Νέας καθετοποιημένης εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας ή αλλιώς «Μικρή ΔΕΗ», σηματοδοτεί το τέλος της 
ΔΕΗ, του πιο ισχυρού πυλώνα στον τομέα της ενέργειας 
στην χώρα μας.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη βιομηχανική εταιρεία η 
οποία όχι μόνο εξηλέκτρησε όλη την χώρα, αλλά στήριξε οι-
κονομικά τοπικές κοινωνίες δίδοντας δουλειά σε χιλιάδες 
εργαζόμενους, αφού μέχρι και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος 
μοχλός ανάπτυξης, επενδύοντας πολλά δις στον τομέα της 
ενέργειας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι την τελευταία τριετία 
η ΔΕΗ επένδυσε 3 δις σε εργοστάσια παραγωγής Η.Ε.

Δυστυχώς τώρα η συγκυβέρνηση με το πρόσχημα του 
ανταγωνισμού στην Η.Ε. τη διασπά, προκειμένου να πέσουν 
οι τιμές και να έχει όφελος ο καταναλωτής!!!

Τα πιο ψεύτικα λόγια που έχουν ακουστεί ποτέ… γιατί 
παρόλο που σήμερα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών 
στην παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: 2.500 MW 
από μονάδες Φυσικού Αερίου.,2.200 MW από φωτοβολταϊ-
κά και 1220 MW από αιολικά πάρκα, δυστυχώς οι τιμές αντί 
να μειωθούν τραβούν την ανηφόρα.

Γιατί άραγε δεν υπάρχει ανταγωνισμός; Είναι γνωστό 
ότι οι ιδιώτες παραγωγοί απαιτούν εγγυημένες τιμές που 
οδηγούν σε σίγουρα κέρδη και βεβαίως με ειδικές ρυθμί-
σεις το υπουργείο συμβάλλει σε αυτό. 

Τώρα προσδοκούν με την πράξη τους αυτή να υπάρξει 
ανταγωνισμός και να δημιουργηθούν χαμηλές τιμές στην 
KW, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί:
•  Όσο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις διατηρούνται όπως το 

ΕΤΜΕΑΡ, το τέλος ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου, Αποδεικτικό 
Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) οι τιμές θα ανεβαίνουν με 
γεωμετρική πρόοδο. 

•  Πιο συγκεκριμένα το ΕΤΜΕΑΡ, (τέλος για τους ρύπους 
άλλα χρηματοδοτεί το λογαριασμό για τις ανανεώσιμες 
πηγές), έχει αυξηθεί μέσα στην τριετία από 0,30€ σε 
21€ την MW, δηλαδή αύξηση 6.900 %, ενώ ήδη αποφα-
σίστηκε και νέα αύξηση τώρα κατά 125% προκειμένου να 
συγκεντρωθεί ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ.

•  Επίσης, οι χρεώσεις δικτύου του ΑΔΜΗΕ μαζί με την πώ-
ληση του, είναι δρομολογημένη η αύξηση σε σχέση με 
την απόδοση κεφαλαίων από 8% σε 12%. Αυτό θα φέρει 
επιπλέον αυξήσεις στον λογαριασμό ρεύματος, συμπα-
ρασύροντας τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. 

•  Τα ΑΔΙ, είναι επίσης ένα μέτρο που δεν βοηθά στην μεί-
ωση του ρεύματος, αφού μονάδες που δεν δουλεύουν 
πληρώνονται κανονικά με αποτέλεσμα να είναι μία ακόμη 
επιδότηση στην παραγωγή.

Ακόμη πως μπορεί να επιλέγει για τη μικρή ΔΕΗ το 30% 
των πελατών; Θα γίνει με γεωγραφική επιλογή ή με κριτή-

ρια πελατών. Δηλαδή, τους κακούς πελάτες ποιος θα τους 
επωμιστεί θα μείνουν στην ΔΕΗ;

Συμπερασματικά, όπως είναι δομημένη η αγορά δεν 
πρόκειται να έχουμε μείωση, αλλά απογείωση των τιμών, 
ενώ μία τέτοια πράξη αποτελεί ένα διαρκή έγκλημα, αφού 
δίνει δυνατότητες για νέες αρπαχτές στην εμπορία, όπως 
συνέβη πρόσφατα με την ENERGA και την  HELLAS POWER, 
δίδοντας δυνατότητα των εισπράξεων λογαριασμών ρεύμα-
τος σε ιδιώτες, όπου δεν εισπράττουν μόνο την αξία του 
ρεύματος αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που είναι τα 
έσοδα για την λειτουργία της αγοράς. 

Επιπλέον, είναι νόμιμη η απόσχιση των καταναλωτών 
χωρίς την θέλησή τους, δεν ελέγχεται αυτό ανταγωνιστι-
κά; 

Η απαγόρευση για έξι μήνες επιθετικής πολιτικής προ-
σέλκυσης πελατών, για την ΔΕΗ δεν αντίκειται στους όρους 
ανταγωνισμού, ή πρόκειται για χειραγώγηση της αγοράς;

Τι θα γίνει με τους καταναλωτές του νησιωτικού συ-
μπλέγματος και γιατί θα πρέπει η ΔΕΗ να είναι το τελευ-
ταίο καταφύγιο, να επωμίζεται βάρη που δεν υποχρεούται 
όπως συμβαίνει και με τις ευάλωτες ομάδες, πολύτεκνοι, 
άνεργοι, κ.α.; 

Ποια θα είναι η τύχη του προσωπικού και ποια η διασφά-
λιση των εργασιακών σχέσεων;

Είναι δημοκρατικό να μεταφέρονται οι εργαζόμενοι 
στην νέα εταιρεία ως δουλοπάροικοι κατά παρέκκλιση των 
νόμων; 
Γιατί εκποιείται ο Δημόσιος Πλούτος της ΔΕΗ, είναι και 
αυτό Δημοκρατικό; 
Γιατί εκποιούνται οι υδάτινοι πόροι και μαζί με αυτούς, 
οι πολλαπλές χρήσεις όπως η άρδευση των αγροτών; Σε 
ποιους αφήνεται ο έλεγχος των υδάτινων πόρων  στον 
ιδιώτη;  
Γιατί ακρωτηριάζεται την ΔΕΗ σήμερα, όταν παράγει κοι-
νωνικό αγαθό προσιτό στον καταναλωτή, ενώ η απελευθέ-
ρωση μέχρι σήμερα έδειξε ότι:
•  Η αγορά είναι ψευδεπίγραφη
•  Ο ανταγωνισμός κίβδηλος, ενώ οι τιμές τραβούν, ως αυ-

τόματοι πιλότοι, την ανηφόρα με αποτέλεσμα το μάρμαρο 
να  το πληρώνει ο καταναλωτής. 

Αυτή την απελευθέρωση θέλετε  με το σπάσιμο της 
ΔΕΗ; Δηλαδή, οι ιδιώτες να κυνηγάνε τα κέρδη και όχι τον 
ανταγωνισμό;

Σε όλα αυτά βεβαίως αν ληφθεί υπόψη και η έξοδος 
των παλαιών μονάδων της ΔΕΗ, μέχρι το 2020, τότε η μικρή 
ΔΕΗ γίνεται μεγάλη με ότι αυτό συνεπάγεται για τον έλεγχο 
της ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή, αλλά και για 
τους εργαζόμενους. 
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Η μικρή ΔΕΗ που γίνεται μεγάλη

«όπως είναι 
δομημένη  
η αγορά δεν 
πρόκειται 
να έχουμε 
μείωση, 
αλλά 
απογείωση 
των τιμών»
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ΕΠΟΥΛΗΜΑΞ
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Έτσι  σχεδιάζεται  η  μ ικρή ΔΕΗ
Την πλήρη αντίθεσή τους στο νομο-
σχέδιο για τη «Μικρή ΔΕΗ» εκφρά-
ζουν για ακόμη μια φορά οι εργαζό-
μενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα 
της μεγαλύτερης ελληνικής δημόσιας 
βιομηχανίας, καλώντας την κυβέρνη-
ση να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στη 
ΔΕΗ, το νομοσχέδιο αυτό καθιστά την 
ηλεκτρική ενέργεια αντικείμενο στυγνής 
εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας και 
καθιστά ομήρους (χωρίς καμιά κρατική 
πρόνοια) τους Έλληνες καταναλωτές στις 
επιδιώξεις των ιδιωτών. Ουσιαστικά με το 
νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση θέτει εμπό-
δια στην απρόσκοπτη πρόσβαση των κατα-
ναλωτών (ειδικά των πιο αδύναμων) στο 
βασικό κοινωνικό αγαθό της Ηλεκτρικής 
Ενέργειας».

Κατά τους εργαζόμενους, η μνημονιακή 
ελληνική κυβέρνηση ικανοποιώντας για 
άλλη μια φορά τις απαιτήσεις των ιδιωτι-
κών οικονομικών συμφερόντων κατέθεσε 
στη Βουλή τα μεσάνυχτα της 31/3/2014 
το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθε-
τοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας» την απόσχιση δηλαδή του 30% του 
παραγωγικού δυναμικού, των υπηρεσιών 
και της λειτουργίας της ΔΕΗ αλλά και των 
πελατών της.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η κυ-
βέρνηση:

•  Παραδίδει σε κερδοσκοπικά συμφέρο-
ντα τεράστιες δημόσιες εκτάσεις γης 
πλούσιες σε κοιτάσματα λιγνίτη καθώς 
και παραλίμνιες και παραποτάμιες πε-
ριοχές με κίνδυνο δημιουργίας φεου-
δαρχικών καταστάσεων.

•  Λεηλατεί την ενσωματωμένη ασφαλι-
στική περιουσία των εργαζομένων και 
των συνταξιούχων της Επιχείρησης.

•  Παραδίδει προς επίτευξη επιχειρηματι-
κού κέρδους την διαχείριση των νερών, 
ποταμών και λιμνών για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος όταν είναι γνω-
στό ότι η εκμετάλλευση των Υδροη-
λεκτρικών Σταθμών και μέσω αυτής η 
διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων 

έχει ιδιαίτερη σημασία για το Κοινωνικό 
Σύνολο και την Εθνική Οικονομία.

•  Με την προσχηματική επίκληση της 
απελευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας και του υποτιθέμενου 
ανταγωνισμού τεμαχίζει – απαξιώνει 
και θυσιάζει την μεγαλύτερη βιομηχα-
νική επιχείρηση της χώρας αποσιω-
πώντας ότι οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί 
(ιδιώτες) παράγουν περίπου το 35% 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατέχουν 
πάνω από το 95% των μονάδων Α.Π.Ε.

•  Οι μονάδες που εντάσσονται στη μικρή 
ΔΕΗ είναι οι πιο σύγχρονοι και αποδο-
τικοί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί  (ΥΗΣ):

   Πλατανόβρυσης, ισχύος 116MW 

  Θησαυρού, ισχύος 384MW 

  Εδεσσαίου, ισχύος 19MW

   Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής 
ισχύος 334MW, ο πιο σύγ-
χρονος λιγνιτικός σταθμός  
Μελίτη I 330MW (με προίκα και 
το ήδη κατασκευασμένο 70% της 
υποδομής της μονάδας Μελίτη II), 
ο ΑΗΣ Κομοτηνής 485MW, ο ΑΗΣ 
Αμυνταίου Ι & ΙΙ 600MW αλλά και τα 
φιλέτα των λιγνιτικών κοιτασμάτων, 
δηλαδή την εκμετάλλευση έξι ορυ-
χείων στη Δυτική Μακεδονία:

 �Αμυνταίου, συμπεριλαμβανομένου 
του ορυχείου Λακκιάς

 Κλειδιού

 Λόφων Μελίτης

 Κομνηνών Ι & ΙΙ

 Βεύης

•  Η προβλεπόμενη μεταφορά του προ-
σωπικού στη νέα εταιρεία καταργεί 
σκανδαλωδώς και «πραξικοπηματικά» 
όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζομένων. 

Επιπλέον, χαρίζεται το 30% των πελατών 
της ΔΕΗ και μάλιστα χωρίς να ρωτηθούν.

Η κυβέρνηση αλλά και οι βουλευτές δεν 
πρέπει να ξεχνούν ούτε στιγμή ότι:

•  Οι προς πώληση υποδομές για την πα-
ραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας πληρώ-
θηκαν με πόρους που προήλθαν από 
τον Ελληνικό λαό και από τις ασφαλι-
στικές εισφορές των εργαζομένων και 
συνταξιούχων της ΔΕΗ και αποτελούν 
εθνικό πλούτο και περιουσία όλων των 
Ελλήνων.

•  Ότι εκχωρείται Δημόσιος πλούτος 
Στρατηγικής σημασίας σε ιδιώτες προς 
χάριν του οικονομικού κέρδους». Ενώ, 
αγνοείται ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό 
αγαθό και απαιτείται να βρίσκεται πά-
ντοτε υπό την επίβλεψη του κράτους.

Οι εργαζόμενοι θα εμποδίσουν και θα 
ματαιώσουν κάθε ενέργεια της κυβέρνη-
σης που στρέφεται κατά της επιχείρησης 
του Ελληνικού λαού που με το υστέρημά 
του την έκανε την μεγαλύτερη επιχείρηση 
στην χώρα.

Δεν θα αφήσουν να χαρίσουν την επι-
χείρηση στους φίλους τους οι απερχόμε-
νοι κυβερνητικοί εταίροι. 
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ΕΚΠΟΙΗΣΗ

EΝΩΣΗ
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Κωδικός: 015808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32

Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Αdv.

Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,

Fax: 210-51 56 811

Όνειδος
Με τηλεδιάσκεψη πέρασε η πρόσκλη-

ση ενδιαφέροντος του ΑΔΜΗΕ, αφού 
η παρουσία συναδέλφων απέτρεψε την 
συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ.

Μία τέτοια πράξη αποτελεί όνειδος  για 
την επιχείρηση, αφού είναι η πρώτη φορά 
που η ΔΕΗ παίρνει μία τέτοια απόφαση δη-
λαδή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Είχε βεβαίως προηγηθεί η απόφαση διά 
περιφοράς που αφορούσε την εμπορία και 

το κοινοπρακτικό σχήμα ΔΕΗ –SILCIO για 
την δημιουργία καταστημάτων franchise με 
αντικείμενο φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Πρόκειται για μία πράξη αντιδημοκρα-
τική, αφού επιλέχθη η εν κρυπτώ και πα-
ραβύστω απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ που 
απεμπολεί περιουσιακά της επιχείρησης.

Έτσι, λοιπόν, με την επιλογή αυτή θα 
πωληθεί όλη η ΔΕΗ στα κρυφά. ΕΥΓΕ.

Πώς θα γίνει  
η εκποίηση του 

ΑΔΜΗΕ

Παρά τις αντιδράσεις των εργαζομένων, 
του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά 

και της κοινωνίας, η διοίκηση της ΔΕΗ, η 
ΡΑΕ και η κυβέρνηση προχωρούν στην εκ-
ποίηση, ουσιαστικά, του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα 
με τις επιταγές του Μνημονίου και της Τρό-
ικας.

Έτσι, συγκεκριμένα τεχνικά κριτήρια, 
όπως για παράδειγμα εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών την τελευταία πενταετία ανάπτυξη, 
διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση δι-
κτύων, περιλαμβάνουν οι όροι που  περι-
γράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την πώληση του 66% του 
ΑΔΜΗΕ.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, προ-
βλέπεται για παράδειγμα ότι  για εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων («Fund manager») ή 
μία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου («private 
equity»), θα πρέπει τα ενεργά, διαθέσιμα και 
μη επενδεδυμένα κεφάλαια να ανέρχονται 
τουλάχιστον σε 350 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης σε περίπτωση κοινοπραξιών, θα 
πρέπει το τεχνικό κριτήριο να ικανοποιείται 
από συμμετέχοντα με ποσοστό τουλάχιστον 
20%. Επίσης κατά παρέκκλιση μπορεί ο ενδι-
αφερόμενος να μην πληροί τα κριτήρια (εάν 
πχ είναι privateequity) υπό την προϋπόθεση 

ότι θα παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση του 
ΑΔΜΗΕ στο ελληνικό δημόσιο για διάστημα 
τουλάχιστον 5 ετών.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού 
το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο με-
τοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με ποσο-
στό που θα εξασφαλίζει σε αυτό καταστατική 
μειοψηφία ποσοστού 34%, ποσοστό που δεν 
μπορεί να μειωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
είτε μέσω πώλησης μετοχών είτε μέσω με-
ταβολών του μετοχικού κεφαλαίου.

Η πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδι-
κασίας περιλαμβάνει το στάδιο προεπιλογής 
και ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη των 
προεπιλεγέντων Επενδυτών.

Οι προεπιλεγέντες Επενδυτές θα κληθούν 
να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας 
ώστε να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση 
που θα τους δώσει πρόσβαση στο virtual data 
room, ώστε να μπορούν να διενεργήσουν 
τον δικό τους νομικό, οικονομικό και τεχνικό 
έλεγχο αλλά και στις εκθέσεις ελέγχου που 
έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Πωλη-
τή (vendor due diligen cereports). Επίσης θα 
τους δοθούν για παρατηρήσεις τα σχέδια 
του SPAκαι του Shareholders Agreement.

Η δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Δια-
δικασίας, ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη 
του Προτιμητέου Επενδυτή και την υπογρα-
φή του συμφώνου αγοραπωλησίας (SPA) 
και της συμφωνίας μετόχων (shareholders 
agreement). Εκτιμάται ότι η Φάση Β θα ολο-
κληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 
2014 ωστόσο το οριστικό χρονοδιάγραμμα 
θα περιγραφεί με λεπτομέρεια στην Πρό-
σκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφο-
ρών.

Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα πραγ-
ματοποιηθεί κατόπιν της λήψης όλων των 
απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων αρ-

χών και γενικά κατόπιν της ικανοποίησης 
όλων των προβλεπόμενων προαπαιτούμε-
νων όρων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, ενδιαφέρον για το διαγωνισμό έχει ήδη 
εκδηλωθεί από εταιρείες που προέρχονται 
από την Ιταλία, την Κίνα και την Αμερική, ενώ 
δεν αποκλείεται να δώσουν το παρών και 
άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες δύο κατηγορι-
ών: η πρώτη είναι οι εταιρείες διαχείρισης 
δικτύων και η δεύτερη εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως εγκρίθηκε η πρό-
σκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα 
με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, η 
ΔΕΗ θα διαθέσει το 100% της θυγατρικής 
της, με το 66% να κατευθύνεται σε επεν-
δυτή και το υπόλοιπο 34% στο Δημόσιο με 
αυξημένα δικαιώματα. Ο διαγωνισμός θα 
γίνει σε δύο φάσεις: α) το στάδιο της προ-
επιλογής και β) το στάδιο της υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών, ενώ η προθεσμία 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 
9 Μαΐου. Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της 
πώλησης ορίστηκαν η HSBC Bank plc και η 
Citigroup Global Markets Limited, ενώ νομι-
κοί σύμβουλοι οι KLC Δικηγορική Εταιρεία 
και Norton Rose Fulbright.
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Την αναβαθμίζουν 
για να την 

ξεπουλήσουν

Αφού επί χρόνια τη συκοφαντούσαν και την 
παρουσίαζαν σχεδόν ως βαμπίρ που πίνει 

το αίμα του ελληνικού λαού, αφού επί χρόνια 
τη διέβαλαν μιλώντας για κρατικό μονοπώλιο 
που εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά, αφού χρόνια την απαξίωναν με στόχο να 
την ξεπουλήσουν κοψοχρονιά στους «ιδιώτες 
επενδυτές», όταν ήγγικεν η ώρα της «θυσίας, 
ανέθεσαν στους «ιερείς» το θλιβερό καθήκον 
να την αναβαθμίσουν, προκειμένου το σφάγιο να 
πουληθεί σε καλή τιμή.

Στην αναβάθμιση της ΔΕΗ κατά 3 βαθμίδες 
προχώρησε ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξι-
ολόγησης Standard & Poor’s, ενώ την ίδια ώρα η 
επιχείρηση έλαβε νέα δάνειο ύψους 2,2 δισ. ευρώ 
από κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. Η τριπλή 
αναβάθμιση από τον διεθνή  οίκο και η χρημα-
τοδότηση της ΔΕΗ από τις  ελληνικές τράπεζες 
γίνεται τις παραμονές της «απελευθέρωσης» της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλά ελληνικά. 

Η S&P αξιολογεί πλέον με «B» αντί «CCC» την 
πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ. Στην έκθεσή 
του ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση βασίστηκε 
κυρίως στο νέο κλίμα για την πορεία της οικο-
νομίας της χώρας. Η S&P αποδίδει την εκτίμησή 
της για «σταθερές προοπτικές» για τη ΔΕΗ στις 
εκτιμήσεις της για τις προοπτικές της Ελλάδας. 
Επίσης, αναμένει βαθμιαία βελτίωση των χρημα-
τοοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα αλλά και 
στην αγορά ενέργειας. Εκτιμά, δε, πως η «επιτυ-
χής έκβαση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης 
της ΔΕΗ θα έχει θετικές επιπτώσεις στην πιστο-
ληπτική ικανότητα της ΔΕΗ».

 Σε ό,τι αφορά το νέο δάνειο, ύψους 2,2 δισ. 
ευρώ, είναι 5ετούς διάρκειας και παρέχεται από 
κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών (Alpha, Αττικής, 
Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) για την αναχρη-
ματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Στο ΤΑΙΠΕΔ πέρασε  
το 17% της ΔΕΗ 

Ξεκίνησε το ξεπούλημα 
της ΔΕΗ με τη μεταβί-

βαση άνευ ανταλλάγματος 
από το ελληνικό Δημόσιο 
39.440.000 μετοχών της 
ΔΕΗ (ποσοστό 17%) στο 
Ταμείο για την Αξιοποίηση 
της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Κατόπιν τούτου, το ποσο-
στό του Δημοσίου στη ΔΕΗ 
περιορίστηκε σε 34,123%.

Σύμφωνα με όσα αναφέ-
ρει η σχετική ανακοίνωση, «η Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 
ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 
3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνω-
στοποίησης που έλαβε στις 10 Απρι-
λίου 2014, τη μεταβίβαση άνευ ανταλ-
λάγματος από το ελληνικό Δημόσιο 
39.440.000 μετοχών της ΔΕΗ (πο-
σοστό 17,000%) στο Ταμείο για την 
Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ, σε εκτέ-
λεση της υπ’ αριθμ. απόφ. 249/2014 
(ΦΕΚ 864/Β) απόφασης της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) και των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 
του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015’ (ΦΕΚ 152/Α')».

Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου 
επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρη-
ματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγρά-
φων 4 και 5 του άρθρου 2 του 
ν. 3986/2011 ‘Επείγοντα Μέ-
τρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2012-2015’ 
(ΦΕΚ 152/Α') και της υπ’ 
αριθμ. 249/2014 (ΦΕΚ 864/Β) 
απόφασης της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσε-
ων και Αποκρατικοποιήσεων 

(ΔΕΑΑ). Σημειώνεται ότι, μετά την 
ως άνω μεταβολή, το ποσοστό του 
ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κε-
φάλαιο της ΔΕΗ ΑΕ διαμορφώνεται σε 
34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ 
σε 17,000%.

«Το ελληνικό Δημόσιο ελέγχει 
κατά 100% το ΤΑΙΠΕΔ και, ως εκ 
τούτου, ελέγχει έμμεσα τα ανωτέ-
ρω δικαιώματα ψήφου. Σε συνέχεια 
τής ανωτέρω μεταβίβασης, η πληρε-
ξουσιότητα του ελληνικού Δημοσί-
ου από το ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της από 
11.09.2012 Σύμβασης Παραχώρησης 
Άσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου με 
αντικείμενο τις 39.440.000 μετο-
χές ΔΕΗ (ποσοστό 17,000%), που 
είχε ανακοινωθεί προς το επενδυτι-
κό κοινό με τις από 14.09.2012 και 
11.10.2012 ανακοινώσεις της ΔΕΗ 
ΑΕ, σε συνέχεια των από 13.09.2012 
και 10.10.2012 ανακοινώσεων του 
ΤΑΙΠΕΔ, παύει να είναι σε ισχύ».
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Οι επίδοξοι μνηστήρες της «μικρής ΔΕΗ»
Πέντε πρεσβείες ζήτησαν ήδη την 

μετάφραση του κειμένου του νο-
μοσχεδίου για την περίφημη, πλέον, 
«μικρή ΔΕΗ». Στη συνέχεια θα το 
κοινοποιήσουν στις δικές 
τους εταιρείες ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα περαιτέ-
ρω. Εκείνο που θα πρέπει, 
για ιστορικούς λόγους, να 
σημειώσουμε είναι το γε-
γονός ότι τα αιτήματα για 
ενημέρωση προέρχονται 
από τις πρεσβείες των πλέ-
ον ισχυρών οικονομιών ανά 
τον κόσμο.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι 
πρώτες χώρες που ενδια-
φέρθηκαν να πληροφορη-
θούν για τις εξελίξεις γύρω 
από τη «μικρή» ΔΕΗ; Από 
την Ευρώπη, την πόρτα της 
κυβέρνησης χτύπησαν τρεις 
πρεσβείες, η ιταλική, η γαλ-
λική και η γερμανική, ενώ, 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κείμενο 
του νομοσχεδίου μεταφρασμένο ζητή-
θηκε από την πρεσβεία των ΗΠΑ και 
από την ιαπωνική πρεσβεία.

Σε αντίθεση, δηλαδή, με την εικόνα 
που φαίνεται να καλλιεργείται εντός 
Ελλάδος, οι διεργασίες για τη ΔΕΗ κι-
νητοποιούν το ενδιαφέρον των μεγά-
λων παικτών του κλάδου, με δεδομένο 
ότι εντός Ε.Ε. οι κυριότερες εταιρείες 
ηλεκτρισμού που θα μπορούσαν να δι-
αδραματίσουν ρόλο στην αποκρατικο-
ποίηση προέρχονται από τρεις χώρες: 
RWE και E.on από τη Γερμανία, EDF και 
GDF Suez από τη Γαλλία, Enel και Edison 
από την Ιταλία θεωρούνται ως οι βασι-
κοί παίκτες, οι οποίοι και στο παρελθόν 
είχαν καταστήσει σαφές ότι, εφόσον 
προχωρήσει διαδικασία αποκρατικοποί-
ησης, θα δηλώσουν «παρών».

Το ίδιο ισχύει και για τις αμερικανικές 
εταιρείες ηλεκτρισμού (οι οποίες είχαν 
πολύ έντονη παρουσία στην ελληνική 
αγορά τις πρώτες δεκαετίες εξηλε-
κτρισμού της Ελλάδας), ενώ, αντίθετα, 
το αίτημα της ιαπωνικής πρεσβείας 

εικάζεται ότι μάλλον δεν συνδέεται με 
πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον, 
τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που 
ισχύουν σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκρατικο-
ποίηση της ΔΕΗ θεωρείται ως το πιο 
σύνθετο πολιτικά, οικονομικά και τεχνι-
κά εγχείρημα που έχει ξεκινήσει ποτέ 
στην Ελλάδα. Με βάση το αρχικό χρο-
νοδιάγραμμα, αναμένεται να μπει σε 
τροχιά υλοποίησης αμέσως μετά την 
απόσχιση της λεγόμενης «μικρής» ΔΕΗ 
από τη μητρική, τουλάχιστον 12 μήνες 
μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Το 
μέγεθος της πώλησης προϊδεάζει ότι 
θα υπάρξουν κινήσεις για τον σχηματι-
σμό συνασπισμών από επιχειρηματικά 
σχήματα, τα οποία και θα διεκδικήσουν 
την απόκτηση της νέας εταιρείας. Από 
ελληνικής πλευράς, τα σχήματα που 
ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά 
θεωρούνται φαβορί για συμμετοχή αυ-
τόνομα ή σε συνεργασίες στο διαγωνι-
σμό.

Όμιλος Μυτιληναίος 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους της Αλουμίνιον, οι κινήσεις 
της ΜΕΤΚΑ στην εξωτερική και την 

εσωτερική αγορά, βρίσκονται σε εξέλι-
ξη. Με τρεις μονάδες φυσικού αερίου 
στο χαρτοφυλάκιο, ο όμιλος όντως κοι-
τάζει την επόμενη μέρα και τις αποκρα-

τικοποιήσεις, είτε πρόκειται 
για τη «μικρή ΔΕΗ» είτε για 
τη ΛΑΡΚΟ. Με την είσοδο 
στο μετοχικό κεφάλαιο του 
καναδικού fund Fairfax, έχει 
δημιουργηθεί η αίσθηση ότι 
θα αναζητηθεί η τοποθέτη-
ση σε ακόμα ένα asset της 
πραγματικής οικονομίας.

Elpedison 
Με Έλληνες μετόχους τον 

όμιλο των Ελληνικών Πετρε-
λαίων και την Ελλάκτωρ και 
με τη συμμετοχή της ιταλι-
κής Edison, το σχήμα έχει 
ως πλεονέκτημα ότι όλοι οι 
συμπράττοντες έχουν άρι-
στη γνώση της ελληνικής 

αγοράς, ενώ τα ΕΛΠΕ είχαν πρωτο-
πορήσει κατασκευάζοντας την πρώτη 
θερμική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 
εκτός ΔΕΗ. Το σχήμα εκ των πραγμά-
των θεωρείται ότι θα διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

ΓΕΚ Τέρνα 
Το σχήμα που έχει ήδη δημιουργηθεί 

στη μονάδα Ήρων χαρακτηρίζεται ως 
το ιδανικό μείγμα για δυναμικές επεν-
δύσεις στην αγορά του ηλεκτρισμού. 
Αποτελείται από έναν ευέλικτο εγχώριο 
ισχυρό παίκτη της κατασκευαστικής και 
ενεργειακής αγοράς (ΓΕΚ Τέρνα), μια 
μεγάλη ευρωπαϊκή ενεργειακή εταιρεία 
με γνώση των ευρωπαϊκών δομών και 
κανόνων της αγοράς ενέργειας (Gaz de 
France Suez) και έναν αραβικό κολοσσό 
που σαρώνει τον κόσμο επενδύοντας 
τα κέρδη από το εμπόριο του «γαλά-
ζιου χρυσού», η Qatar Petroleum είναι 
ο μεγαλύτερος έμπορος υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου LNG στον κόσμο. 
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ΖΗΜΙΕΣ

Σ ε € 5.970,8 εκατ. ανήλθε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το 2013, 
παραμένοντας στα ίδια σχεδόν επίπεδα με τον αντίστοιχο 

τζίρο του 2012 ο οποίος είχε ανέλθει σε € 5.985,2 εκατ. Στον κύ-
κλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 90,2 εκατ. που αφορά τη 
συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το 
μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 22,2 εκατ. σε σύγκριση με 
το 2012, λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας, κα-
θώς και από το γεγονός ότι το 2012 υπήρχε 
αυξημένος αριθμός αιτήσεων για συνδέσεις 
με το δίκτυο από παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως 
Φ/Β). Μετά φόρων, η επιχείρηση κατέγραψε 
ζημίες € 225,3 εκατ. έναντι κερδών € 41,8 
εκατ. το 2012.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, 
στα μεγέθη της ΔΕΗ περιλαμβάνεται επί-
πτωση από αναβαλλόμενο φόρο € 228,3 
εκατ. που σχετίζεται με την προγραμμα-
τισμένη πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.) Τα κέρδη προ τόκων φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA) το 2013 είναι μειωμένα κατά € 120,6 εκατ. 
(12%)  σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν σε € 881,6 εκατ. έναντι 
€ 1.002,2 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να  διαμορφώνεται σε 
14,8%, έναντι 16,7% το 2012. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 5.765,8 εκατ. το 2013 

έναντι € 5.717,2 εκατ. το 2012 (αύξηση € 48,6 εκατ. ή 0,9%)

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμολογιακές αυ-
ξήσεις από 1.1.2013 αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη 
μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, 
καθώς και από την επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων της ΔΕΗ 
και την αρνητική επίδραση ύψους € 16,7 εκατ. για την περίοδο 

1.1.2013-30.9.2013, λόγω της Απόφασης 
της Μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ για την 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη 
σχεδόν η αύξηση στα έσοδα σημειώθηκε 
στο δ’ τρίμηνο, όταν τα έσοδα από πωλή-
σεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 
€ 47,2 εκατ. (3,4%) σε € 1.416,9 εκατ. από 
€ 1.369,7 εκατ., καθώς ο ρυθμός πτώσης 
της ζήτησης επιβραδύνθηκε σε 4,1% σε 

σχέση με 5,5% που ήταν το εννεάμηνο του 2013, ενώ παράλληλα 
υπήρξε και βελτίωση του μείγματος πωλήσεων, αναφέρει η ΔΕΗ.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε πως δεν θα δι-
ανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2013, ενώ σύμφωνα με το Οικο-
νομικό Ημερολόγιο 2014, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των 
μετόχων της εταιρείας ορίστηκε στις 12 Ιουνίου 2014.

Οι επισφάλειες προβληματίζουν τη ΔΕΗ
Μείωση καταγράφεται, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ισολογισμού, στις επι-
σφάλειες των πελατών χαμηλής και μέσης 
τάσης. Έτσι, η ΔΕΗ αύξησε εκ νέου τις προ-
βλέψεις της για αυτές τις κατηγορίες κατά 
46,4 εκατ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
και το 2012 η εταιρεία είχε προχωρήσει σε 
γενναία αύξηση των προβλέψεών της για 
επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες ΧΤ και 
ΜΤ, κατά 85,3 εκατ. ευρώ. 

Την ίδια στιγμή πάντως σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, καταγράφο-
νται τα πρώτα θετικά σημάδια πραγματικού 
περιορισμού των επισφαλών εμπορικών 
απαιτήσεων. Συγκεκριμένα ενώ το σύνολο 
των τιμολογημένων εμπορικών απαιτήσεων 
το 2012 ήταν 778,507 εκατ. ευρώ, το 2013 
περιορίστηκαν στα 647,941 εκατ. ευρώ. 
Παράλληλα η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και 
από τα στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορί-
ες των ληξιπρόθεσμων αλλά μη απομειωμέ-
νων εμπορικών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα 
οι ληξιπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 

κάτω των 45 ημερών διαμορφώθηκαν στα 
196 εκατ. από 207 εκατ. το 2012. Οι ληξι-
πρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις μεταξύ 
45 και 180 ημερών, διαμορφώθηκαν στα 295 
εκατ. από 365 εκατ. ευρώ το 2012. Μεταξύ 
180 και 365 ημερών διαμορφώθηκαν στα 8,7 
εκατ. από 25,848 εκατ. το 2012. Και άνω 
των 365 ημερών διαμορφώθηκαν στα 36,5 
εκατ. από 35,2 εκατ. ευρώ το 2012. Περι-
ορισμός καταγράφεται εξάλλου και στις μη 
ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες εμπο-
ρικές απαιτήσεις (110,4 εκατ. ευρώ από 
142,355 εκατ. ευρώ).

Για την εξέλιξη αυτή, που δείχνει μια σαφή 
τάση περιορισμού των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών, καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε 
η αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της εται-
ρείας, η οποία προχώρησε σε εκτεταμένους 
διακανονισμούς με πελάτες της που αδυ-
νατούσαν να είναι συνεπείς και να αποπλη-
ρώσουν τους λογαριασμούς που περιλάμ-
βαναν το περίφημο ΕΕΤΗΔΕ. Εδώ ακριβώς, 
δηλαδή στο γεγονός ότι οι λογαριασμοί που 

ταχυδρομούνται αυτές τις ημέρες, περιλαμ-
βάνουν την τελευταία δόση του έκτακτου 
ειδικού τέλους, εστιάζουν οι ιθύνοντες της 
ΔΕΗ τις ελπίδες τους ότι η κατάσταση θα 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τους επόμε-
νους μήνες. Έτσι καθώς από το 2ο τρίμηνο 
του έτους θα αρχίσουν να ταχυδρομούνται 
οι πρώτοι λογαριασμοί που δε θα περιλαμ-
βάνουν το «χαράτσι», εκτιμάται ότι θα κατα-
γραφεί σημαντική βελτίωση στην εικόνα των 
εισπράξεων, με περιορισμό των ανεξόφλη-
των και αύξηση στο ταμείο της εταιρείας, 
μετά από μια διετία σοβαρών «αναταράξε-
ων», κατά την οποία συχνά η ΔΕΗ κλήθηκε 
να... τετραγωνίσει τον κύκλο.

ΔΕΗ: Ζημιές €  225 εκ. το 2013
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ΤΩΧΕ ΙΑΦ

Στο 27,5% το Δεκέμβριο 2013 
έφτασε η ανεργία στην Ελλάδα 

καθιστώντας τη χώρα μας πρωταθλή-
τρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Eurostat, 
τον Δεκέμβριο του 2013, η συνο-
λική ανεργία ανήλθε στην Ελλάδα 
στο 27,5% (1,349 εκατ. άτομα) από 
27,6% τον Νοέμβριο.

Οριακή υποχώρηση καταγράφει η 
ανεργία στη χώρα μας, με το ποσο-
στό ωστόσο (27,5%) να παραμένει 
το υψηλότερο στην Ευρώπη. Παράλ-
ληλα, στις γυναίκες και τους νέους η 
ανεργία εμφανίζει σταθερά τα υψηλότερα 
ποσοστά στην ΕΕ.  Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, το Δεκέμβριο 
του 2013, η συνολική ανεργία ανήλθε στην 
Ελλάδα στο 27,5% (1,349 εκατ. άτομα) από 
27,6% τον Νοέμβριο. Το ποσοστό αυτό εί-
ναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Στις επιμέρους 
κατηγορίες το ποσοστό ανεργίας στους 
άνδρες ήταν 24,5%, στις γυναίκες 31,6% 
και στους νέους κάτω των 25 ετών 58,3% 
(169.000 άτομα). Στη συνολική ανεργία, 
την Ελλάδα ακολουθεί η Ισπανία (25,6% με 
βάση στοιχεία του Φεβρουαρίου), ενώ τα 
χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην 
Αυστρία (4,8%), τη Γερμανία (5,1%) και το 
Λουξεμβούργο (6,1%). Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι οι τρεις χώρες της Ευρωζώνης στις 
οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση 
της ανεργίας σε ένα έτος ήταν η Κύπρος 
(από 14,7% σε 16,7%), η Ελλάδα (από 
26,3% σε 27,5%) και η Ιταλία (από 11,8% 
σε 13,0%). Η χώρα με τη μεγαλύτερη υπο-
χώρηση της ανεργίας ήταν η Ουγγαρία (από 
11,2% σε 8,3%).

Η κυβέρνηση όμως, με απαίτηση της 
Τρόικας, αντί να σκύψει πάνω στο πρό-
βλημα της ανεργίας και να προτείνει συ-
γκεκριμένες δράσεις, προτίμησε μέσω του 
περιβόητου πολυνομοσχεδίου να κάνει τη 
ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων ακόμη πιο 
δύσκολη. 

Φθηνότερα από 29,30 ευρώ έως 87,90 

ευρώ (ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας 
τους) θα «κοστίζουν», κάθε μήνα, οι μα-
κροχρόνια άνεργοι που θα προσλαμβάνο-
νται στις επιχειρήσεις. Η μείωση των νο-
μοθετημένων κατώτατων ορίων των μισθών 
για τους μακροχρόνια άνεργους «κλείδω-
σε» στις διαπραγματεύσεις της ηγεσίας 
του υπουργείου Εργασίας με την τρόϊκα και 
θα γίνει δια νόμου, μέσω «κουρέματος» 
κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών, 
υπό τη μορφή κινήτρου για την υποβοήθη-
ση των προσλήψεων και της επανένταξής 
τους στην αγορά εργασίας. Χωρίς δηλαδή 
να συμπαρασύρει ή να θέσει υπό αμφισβή-
τηση (όπως αρχικώς ζητούσε η τρόϊκα) τη 
συνέχιση καταβολής των τριετιών σε όλους 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον ιδιω-
τικό τομέα που θα ισχύουν έως τα τέλη του 
2016 με βάση την προϋπηρεσία την οποία 
είχαν συμπληρωμένη έως τις 14/2/2012 
(σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους 
4093/12 και 4172/13 δεν χορηγούνται 
νέες τριετίες έως ότου η ανεργία πέσει 
κάτω από το 10% ενώ από την 1/1/2017 θα 
υπάρχει υποχρέωση καταβολής μόνο του 
κατώτατου μισθού, χωρίς τριετίες, αν δεν 
αλλάξει κάτι).

Οι νέες αποδοχές
Με τη νομοθέτηση της προσαύξησης του 

5%, οι νέοι κατώτατοι μισθοί για πρόσληψη 
υπαλλήλων που προέρχονται από τις επί-
σημες λίστες των μακροχρόνια ανέργων 

του ΟΑΕΔ (483.548 άτομα ήταν τον 
Ιανουάριο), θα είναι 586,08 ευρώ 
(χωρίς προϋπηρεσία), 615,38 ευρώ 
για όσους είχαν προϋπηρεσία 3 – 6 
ετών (αντί των 644,69 ευρώ), 644,68 
ευρώ για προϋπηρεσία 6-9 ετών (αντί 
των 703,30 ευρώ) και θα φτάνουν τα 
673,98 ευρώ (αντί των 761,90 ευρώ) 
για όσους είχαν συμπληρώσει έως τις 
14 Φεβρουαρίου του 2012 πάνω από 
9 χρόνια προϋπηρεσίας. Το «κούρε-
μα» των προσαυξήσεων των τριετιών 
δεν θα ισχύει για τους εργατοτεχνί-
τες (οι ισχύουσες προσαυξήσεις του 

νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου 
είναι της τάξης του 5% και ιδιαίτερα χαμη-
λές, από 1,31 ευρώ – 7,85 ευρώ). Ωστόσο, 
με τη μείωση της προσαύξησης, από το 
10% στο 5%, «ευθυγραμμίζεται» το κόστος 
των τριετιών των νέων υπαλλήλων – πρώην 
μακροχρόνια ανέργων με τα ήδη ισχύοντα 
για τους εργατοτεχνίτες.

Εφάπαξ μείωση εισφορών 
Μείωση του κόστους ασφάλισης (και 

έμμεση αύξηση εισοδήματος) θα έχουν, 
ωστόσο, από την 1η Ιουλίου όλες οι επι-
χειρήσεις και οι μισθωτοί του ιδιωτικού 
τομέα αφού η τρόϊκα έδωσε το «πράσινο 
φως» στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση 
να προχωρήσει στην εφάπαξ μείωση των 
εργοδοτικών εισφορών κατά 2,9 ποσοστι-
αίες μονάδες και των εργατικών κατά 1 
ποσοστιαία μονάδα. «Αντίβαρα» θα είναι η 
κατάργηση του διπλού οικογενειακού επι-
δόματος (του Διανεμητικού Λογαριασμού 
Οικογενειακών Επιδομάτων Μητρότητας) 
που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, η δέσμευση να γίνει 
το 2016 «ύστερα από αξιολόγηση» μια επι-
πλέον μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα 
των εργοδοτικών εισφορών και η σύνταξη 
έως το φθινόπωρο αναλογιστικής μελέτης 
για τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού (με 
«ανοικτές» πιθανές περικοπές παροχών, 
ιδιαίτερα στα ευγενή ταμεία).

Μισθούς Κίνας προβλέπει  

ο νέος νόμος της Τρόικας - Κυβέρνησης
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ΝΑΒΟΛΗA

Παρά τη λυσσαλέα προσπάθεια ορισμένων κύ-
κλων να συκοφαντήσουν τη ΔΕΗ, η εκστρατεία 
τους απέτυχε.  

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση δοκι-
μάζεται σκληρά στο θέμα της ρευστότητάς της, 
λόγω των αυξημένων επισφαλειών και απλήρω-
των λογαριασμών, εν τούτοις, επιδεικνύοντας μια 
μοναδική στην ελληνική επικράτεια ευαισθησία, 
έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην μείνει 
κανένα φτωχό νοικοκυριό χωρίς ηλεκτρικό ρεύ-
μα. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων  προ-
στασίας ευπαθών ομάδων με στόχο την αδιάλει-
πτη ηλεκτροδότησή τους,  η ΔΕΗ ΑΕ απέστειλε 
ενημερωτική επιστολή στους Προέδρους της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της ΚΕΔΕ, 
προκειμένου να συσταθούν και να λειτουργήσουν 
το συντομότερο δυνατό οι κατά τόπους επιτρο-
πές, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΔΕΗ, του 
ΔΕΔΔΗΕ και των Κοινωνικών Δομών των Περιφε-
ρειών και των Δήμων.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ απέστειλε στους εκπρο-
σώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάσταση 
στην οποία περιλαμβάνονται οι κατά τόπους εκ-
πρόσωποι της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
καθώς επίσης και οι κατά τόπους εκπρόσωποι 
του ΔΕΔΔΗΕ.
Παράλληλα ζήτησε, από τους δύο ανωτέρω Προ-

έδρους την κατά το ταχύτερο δυνατό αποστολή:
•  στοιχείων για τους εκπροσώπους των Κοινω-

νικών Δομών των Περιφερειών και των Δήμων 
και

•  των καταστάσεων συμπληρωμένων με όσους 
είχαν ενταχθεί την 1η Νοεμβρίου 2013 στις 
Κοινωνικές και Προνοιακές Δομές των Πε-
ριφερειών και των Δήμων και στους οποίους 
είχε γίνει διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος της οικίας τους, προκειμένου να 
δρομολογηθεί άμεσα η επανασύνδεση τους.
Για την απρόσκοπτη και ταχύτερη λειτουργία 

των Επιτροπών και για τις άμεσες ενέργειες της 
ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ οι προαναφερόμενες 
καταστάσεις των πολιτών θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμό παροχής 
ή αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος.

Στην ίδια επιστολή η ΔΕΗ πρότεινε όπως οι 
Επιτροπές συνεδριάζουν στα κατά τόπους Κατα-
στήματά της, άμεσα με την παραλαβή των σχετι-
κών καταλόγων. 

Ενώ λοιπόν η ΔΕΗ με ευαισθησία προσπάθησε 
να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες των συμπολι-
τών μας, λυπούμεθα που δεν μπορούμε να πούμε 
το ίδιο και για κάποιους «ΤΗΛΕ» δημάρχους. Κά-
ποιοι από αυτούς λίγοι ευτυχώς αντί σε συνερ-
γασία με τους υπεύθυνους της ΔΕΗ να λύσουν 
τα προβλήματα των συμπολιτών μας περιφερόταν 

από κανάλι σε κανάλι (εκλογές γαρ) και κατασυ-
κοφαντούσαν την επιχείρηση τα στελέχη και τους 
εργαζόμενους της, με τερατώδη ψέματα.

Ρωτάμε λοιπόν αυτούς τους τηλεαστέρες δη-
μάρχους που έκαναν μνημόσυνα με ξένα κόλλυ-
βα. Πόσο μείωσαν τα δημοτικά τέλη οι δήμοι και 
σε ποιες ομάδες.

Τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά; Μειώθη-
καν οι αποδοχές των εργαζομένων στην καθαρι-
ότητα;

Αφού, λοιπόν τα Δημοτικά τέλη είναι ανταπο-
δοτικά και οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν 
μειωθεί γιατί δεν γίνεται μείωση και στις τιμές 
των τελών καθαριότητας από τους δήμους;

Εφαρμόζουν οι δήμοι το Νόμο 3345/2005 άρ-
θρο 5 παρ.1 σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιοκτήτες 
απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας όταν 
το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται.

Τι πρόστιμα επιβάλλουν τα τμήματα εσόδων 
(Τ.Α.Π.) των δήμων όταν οι δημότες ζητούν βε-
βαίωση μη οφειλής;

Όταν ρωτήθηκε συνεργάτης δημάρχου γιατί 
τόσα ψέματα και τόσο μίσος σε βάρος της επι-
χείρησης η απάντηση ήταν ότι μετά από αυτά αυ-
ξήθηκε η δημοφιλία του δημάρχου και κερδίζουμε 
τις εκλογές. ΑΞΙΟΣ. 

ΔΕΗ: είμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες

Είναι γνωστό ότι πραγματοποι-
ήθηκε έκτακτο συνέδριο της ΓΕ-
ΝΟΠ/ΔΕΗ, στις 12 & 13 Απριλίου 
για την εκλογή Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Η εκλογή νέου Δ.Σ. υποτίθεται 
ότι θα γινόταν για να δοθεί λύση 
στο αδιέξοδο της λειτουργίας 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και να αντιμετω-
πιστούν τα θέματα που αφορούν 
την ΔΕΗ (πώληση ΑΔΜΗΕ, «μικρή 
ΔΕΗ», παραχώρηση 17%, κλπ.) 

Δυστυχώς, όμως, για μία ακόμη 
φορά το Συνέδριο αυτό όπως και 
το προηγούμενο, έγινε μόνο για 
να δοθεί εξουσιοδότηση στην ΔΕΗ 
προκειμένου να παρακρατείται για 
λογαριασμό της ΓΕΝΟΠ από κάθε 
μέλος των συλλόγων το ποσό 
1,62€, ώστε να αποπληρωθούν οι 
υποχρεώσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κα-
θώς και το δάνειο που χορηγήθηκε 
από την ΔΕΗ. 

Στην προσπάθειά τους αυτή, 

επιστρατεύτηκε ακόμη και υπηρε-
σιακός παράγων της ΔΕΗ, όπου 
διατύπωσε την εξουσιοδότηση η 
οποία διανεμήθηκε στα σωματεία 
προκειμένου να υπογραφεί από τα 
προεδρεία και να δοθεί στην ΔΕΗ.

Τα σωματεία τα οποία δεν υπέ-
γραψαν την εξουσιοδότηση, γιατί 
δεν είχαν τόσο απόφαση των Δ.Σ. 
όσο και γιατί δεν θέλουν να εγκλω-
βίσουν με το χρέος της ΓΕΝΟΠ 
τους συναδέλφους μας είναι: 

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, ο ΣΕΠ, οι καταμε-
τρητές, οι φύλακες και το ΣΟΣ.

Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ αποφά-
σισε να συνεχιστεί το συνέδριο χω-
ρίς την συμμετοχή των σωματείων 
που δεν έδωσαν εξουσιοδότηση, 
αλλά τελικά το συνέδριο δεν ξεκί-
νησε γιατί σύμφωνα με το καταστα-
τικό η πλειονότητα των σωματείων 
δεν ήταν ταμιακώς εντάξει. Μπρο-
στά στο δίλημμα ότι θα προσβληθεί 
η νομιμότητα του συνεδρίου το προ-

εδρείο το ανέβαλε 
για τις αρχές Ιουνίου, 
δίδοντας παράλληλα 
την δυνατότητα για 
περισσότερο διάλο-
γο μεταξύ ΓΕΝΟΠ και 
σωματείων. 

Δηλώνουμε κα-
τηγορηματικά, ότι 
δεν πρόκειται να 
πράξουμε κάτι που 
δεν διασφαλίζει τα 
συμφέροντα της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και 
κατά προέκταση τους συναδέλφους 
μέλη του σωματείου μας. Δεν πρό-
κειται να αναλάβουμε υποχρεώσεις 
άλλων και μάλιστα σε μία εποχή, 
όπου απαιτείται διαφάνεια και απο-
λογισμός. Η ευθύνη αφορά άλλους 
και όχι τα πρωτοβάθμια σωματεία. 
Γιατί πρέπει τώρα να αναλάβουν το 
βάρος πληρώνοντας μάλιστα στην 
ΓΕΝΟΠ 1,62 από 0,53 που έδιναν 
ανά μέλος; Γιατί δεν αποδέχεται 

η ΓΕΝΟΠ μία λογική αύξηση της 
εισφοράς ανά μέλος, αλλά απαιτεί 
1,62€; Αντέχουν τα σωματεία ένα 
τέτοιο βάρος ή πρέπει να βάλουν 
λουκέτο; 

Άλλωστε όταν πήραν το δάνειο 
από την ΔΕΗ όχι μόνο δεν ρώτησαν 
τα σωματεία, αλλά αγνόησαν και 
την προτροπή μας να μην πάρουν 
δάνειο από τον εργοδότη γιατί θα 
στοχοποιηθούμε στην κοινωνία και 
στα Μ.Μ.Ε. Δυστυχώς μας αγνόη-
σαν και ως γνωστόν έγινε ότι έγινε. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
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ΧΡΕΗ

Α υ ξ ή σ ε ι ς  

στα τιμολόγια  

της ΔΕΗ υπέρ ΑΠΕ

Αυξήθηκε κατά 30% το πράσινο τέλος (ΕΤΜΕΑΡ) που 
πληρώνουν οι κα-

ταναλωτές μέσω του 
λογαριασμού του ηλε-
κτρικού ρεύματος για 
τη στήριξη των πα-
ραγωγών ενέργειας 
από ανανεώσιμες 
πηγές (ΑΠΕ). Η από-
φαση ελήφθη από 
την ολομέλεια της 
Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η αύξηση κινείται μεσοσταθμικά κοντά στα πέντε ευρώ. 
Έτσι, η μέση τιμή του ΕΤΜΕΑΡ προσεγγίζει τα 20 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα, από 14,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν 
μέχρι τα τέλη Μαρτίου, όπως αναφέρονται και στην ειση-
γητική έκθεση του πολυνομοσχεδίου με τα μέτρα που είχαν 
συμφωνηθεί με την τρόικα.

 Η αύξηση του πράσινου τέλους θα είναι κοντά στο 30% 
και για τους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι θα πληρώ-
νουν περί τα 27-28 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 20,80 ευρώ 
που πλήρωναν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Έτσι, 
ένας μέσος οικιακός πελάτης με κατανάλωση περί τις 
1.400 κιλοβατώρες το τετράμηνο θα επιβαρυνθεί με περί-
που 20 ευρώ ανά έτος. 

Μέχρι πρόσφατα πλήρωνε 87 ευρώ και στο εξής θα πλη-
ρώνει περί τα 115 ευρώ. Λίγο μεγαλύτερη (33%) θα είναι η 
αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ για τους εμπορικούς καταναλωτές στη 
χαμηλή τάση.

Μέσω της αύξησης του πράσινου τέλους η ΡΑΕ καλείται 
να καλύψει τη μαύρη τρύπα ύψους περίπου 790.000.000 
ευρώ στον ειδικό λογαριασμό του ρυθμιστή της αγοράς 
(ΛΑΓΗΕ), μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό έλλειμμα για το 2014 
θα έφτανε τα 1,34 δισ. ευρώ αν δεν λαμβάνονταν μέτρα. 

Η μαύρη τρύπα θα κλείσει τόσο από την αύξηση του 
ΕΤΜΕΑΡ όσο και από το «κούρεμα» στις ταρίφες των ΑΠΕ, 
μέσω του οποίου εξοικονομούνται 473.000.000, καθώς 
και από άλλες παρεμβάσεις, όπως η έκτακτη εισφορά που 
θα εισπραχθεί εντός του έτους.

Ντόμινο χρεών 

          προς τη ΔΕΗ και  

      της ΔΕΗ προς τρίτους

Ντόμινο χρεών και ελλειμμάτων στην αγορά ενέργειας, που 
βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο κόκκινο, αφού οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές όλων προς… όλους, έχουν διογκωθεί και 
πάλι επικίνδυνα, με τα φέσια των καταναλωτών προς τη ΔΕΗ 
να πλησιάζουν το 1,5 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία είναι των αρχών Μαρτίου και δείχνουν πως τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών, και μικρών ή μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ από 1,3 δισ. ευρώ το 2013, πλησι-
άζουν πλέον στο 1,5 δισ. ευρώ.

 Το 50% και πλέον απ’ αυτά, κοντά στα 800 εκατ. ευρώ, η 
ΔΕΗ το έχει μετακυλήσει ως ληξιπρόθεσμες οφειλές αφενός 
στον υπό ιδιωτικοποίηση ΑΔΜΗΕ, αρμοδιότητά του οποίου 
μεταξύ άλλων είναι να συλλέγει και να αποδίδει όλες σχεδόν 
τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, τέλος λιγνίτη, χρέωση 
χρήσης συστήματος), και αφετέρου στον λειτουργό της αγοράς 
(ΛΑΓΗΕ).

Ενώ δηλαδή μέχρι πέρυσι, η ΔΕΗ μετακύλησε το 25% με 30% 
των ληξιπρόθεσμών οφειλών της προς ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ (σσ: 
400 εκατ. ευρώ από τα 1,3 δισ. ευρώ), όσο τα περιθώρια ρευ-
στότητας περιορίζονται, τόσο το ποσοστό αυτό αυξάνεται, και 
έχει φτάσει να αντιπροσωπεύει το 50% από τα συνολικά της 
φέσια.

Μόνο στον ΑΔΜΗΕ χρωστά 550 εκατ. ευρώ
Το ανησυχητικό είναι πως τα φέσια αυτά των 800 εκατ. ευρώ, 

παρουσιάζουν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τεράστια αύξηση 
έναντι του Ιανουαρίου του 2014. Μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ φτάνουν πλέον τα 550 εκατ. ευρώ. 
Σαν αποτέλεσμα, τα φέσια αυτά, μετακυλίονται από τον ΑΔΜΗΕ 
και το ΛΑΓΗΕ τόσο προς τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς, 
όσο και προς μια σειρά λογαριασμών όπως αυτός των ΑΠΕ το 
έλλειμμα του οποίου διογκώνεται ασταμάτητα. Έτσι, τα 250 
εκατ. ευρώ από τα 800 εκατ. ευρώ, έχουν μετακυλιστεί από 
τους ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ ως ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους ιδι-
ώτες ηλεκτροπαραγωγούς (σσ: που με τη σειρά τους χρωστούν 
250 εκατ. ευρώ στη ΔΕΠΑ), και τα υπόλοιπα 550 εκατ. ευρώ 
ως φέσια προς τους λογαριασμούς που αφορούν ρυθμιζόμενες 
χρεώσεις, με πρώτο και καλύτερο εκείνο των ΑΠΕ, ακολου-
θούμενο από το τέλος λιγνίτη, κ.ό.κ. Χαρακτηριστικό είναι πως 
μόνο τα χρέη της ΔΕΗ για ΕΤΜΕΑΡ φτάνουν πλέον τα 250 εκατ. 
ευρώ. Σαν αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, το έλλειμμα του 
ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ έχει φτάσει στο 
1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,1 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθε-
σμο. Μέρος του ελλείμματος αυτού (γύρω στα 500 εκατ. ευρώ) 
εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με το κούρεμα των φωτοβολταϊκών. 
Αν το κούρεμα δεν επαρκέσει, θα υπάρξει αύξηση στο Τέλος 
ΑΠΕ. Εκεί που ποντάρει η ΔΕΗ για να βελτιώσει τη ρευστότητά 
της, εκτός από την αναζήτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό (προ-
τίθεται να αντλήσει προσεχώς κεφάλαια 300-500 εκατ. ευρώ), 
είναι ότι τον Απρίλιο τελειώνει η χρέωση στους λογαριασμούς 
του ΕΕΤΗΔΕ.
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ΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΑ

Όχι, ο πιο κάτω πίνακας δεν δείχνει τα 
κέρδη των Έξι Μεγάλων εταιρειών ενέρ-
γειας της Βρετανίας.

Npower 1,38 € εκατ.

EDF 1,24€εκατ.

British Gas 1,23 € εκατ.
E.ON 929.230
SSE 482.582
Scottish Power 308.648

Δείχνει τα 5.579.665 …παράπονα των 
καταναλωτών που καταγράφηκαν το 2013, 
σύμφωνα με δημοσί-
ευμα. Τα παράπονα 
αφορούν κυρίως λο-
γαριασμούς, καταμε-
τρήσεις, κακή εξυ-
πηρέτηση, διαδικα-
σία αλλαγής παρό-
χου και πληρωμές. 
Ο μεγαλύτερος αρ-
θμός τους καταγρά-
φηκε στο 4ο τρίμηνο, 
με 1,49 εκατομμύρια 
παράπονα.

Τα «ωραία» δεν 
σταματούν εδώ: το 
πρώτο τρίμηνο 2014 
τα παράπονα των κα-
ταναλωτών που υποβλήθηκαν στο Συνήγο-
ρο του Καταναλωτή (Ombudsman) τριπλα-
σιάστηκαν (!) σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2013, αφού από 3.277 πέ-
ρυσι έφτασαν τα 10.638 φέτος, φθάνοντας 
μέσα σε τρεις μήνες σχεδόν τον αριθμό 
παραπόνων όλου του 2012 (11.283). Τα 
παράπονα, που ο αριθμός τους είναι ο μέ-
γιστος που καταγράφηκε ποτέ, αφορούν 
κυρίως μη λήψη λογαριασμού, αναπάντε-
χες χρεώσεις και ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ο Βρετανός Συνήγορος Lewis Shand 
Smith είπε ότι καθημερινά γίνεται αποδέ-
κτης της απογοήτευσης και της έλλειψης 
ικανοποίησης των καταναλωτών κι ότι η 

αγορά ενέργειας πρέπει να γίνει πιο δί-
καιη και διάφανη. Χαρακτήρισε την αύξη-
ση των παραπόνων “απίστευτη” και την 
απέδωσε στην οικονομική στενότητα των 
νοικοκυριών.

Μιλάμε πάντα για τις ίδιες Έξι Μεγά-
λες εταιρείες, που κατηγορήθηκαν αρχικά 
απ’ τους Εργατικούς για καρτέλ και που 
βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση απ’ 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτες 
πρακτικές. Ένας εκπρόσωπος τύπου της 
Energy UK (της Ένωσης των εταιρειών) 

δήλωσε φλεγματικά ότι “οι πιο πολλοί 
καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα και οι ενεργειακές εταιρείες 
εργάζονται σκληρά για να επιλύουν τα 
προβλήματα”. Ή, με άλλα λόγια: μη μας 
ενοχλείτε, η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας 
μας έδωσε το δικαίωμα να σας γδέρνουμε.

Η Βρετανία επλήγη απ’ τη Θατσερική μα-
νία των ιδιωτικοποιήσεων και από τότε δεν 
λέει να συνέλθει: μέσα σε εννιά χρόνια απ’ 
την πλήρη ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρό-
μων έτρεξαν να επανακρατικοποιήσουν το 
κομμάτι της συντήρησης των σιδηροτροχι-
ών, αφού οι ιδιώτες άφησαν το δίκτυο ασυ-
ντήρητο και τα τρένα άρχισαν να φεύγουν 

απ’ τις ράγες,σκοτώνοντας κόσμο. Στην 
ενέργεια έχουν 21 εταιρείες, αλλά στην 
πραγματικότητα οι μεγάλες είναι έξι. Το 
ολιγοπώλιο δεν ήθελε πολύ για να παρου-
σιάσει συμπτώματα καρτέλ, αδιαφορώντας 
για τις χρεώσεις στους καταναλωτές.

Τώρα που η μνημονιακή κυβέρνηση θέ-
λει να ξεπουλήσει τον ΑΔΜΗΕ καιτη ΔΕΗ, 
σαλαμοποιώντας τη μάλιστα σε “μικρή” 
και “μεγάλη”, τι νομίζετε ότι μας περι-
μένει κι εμάς εδώ; Ή μήπως στη χρεο-
κοπημένη χώρα, του 1,3 εκατομμυρίου 

ανέργων, έχουμε λιγότερη 
“οικονομική στενότητα” απ’ 
τη Βρετανία; Είδατε πουθενά 
τα νομοσχέδια να μιλούν για 
“παροχή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας εις την ευθηνοτέραν 
δυνατήν τιμήν”, όπως έλεγε 
ο ιδρυτικός νόμος της ΔΕΗ; 
Είδατε πουθενά να μιλούν για 
εθνικό συμφέρον; Κανείς δεν 
διδάχτηκε κάτι απ’ την ιστο-
ρία της Energa & της Hellas 
Ρower, όπου οι “λαμπροί 
ιδιώτες επενδυτές” εξαφά-
νισαν τα λεφτά των κατανα-
λωτών, φέσωσαν τη ΔΕΗ και, 
μετά την αρχική προφυλάκι-

ση, κατέληξαν να κάνουν χλιδάτα πρωτο-
χρονιάτικα πάρτι. Τώρα μάλιστα είχαμε κι 
αναίρεση του δικαστικού βουλεύματος που 
τους παρέπεμπε σε δίκη. Λέτε η κατάντια 
της χώρας να φτάσει στο σημείο να τους 
δώσουν και παράσημο στο τέλος; Όπως 
έλεγε ο αξέχαστος Νίκος Σταυρίδης πριν 
από 57 χρόνια;

Τίποτα δεν άλλαξε στη χώρα τόσα χρό-
νια… Δεν είναι καιρός ν’ αλλάξει; Η απο-
χή απ’ τις εκλογές δεν δικαιώθηκε ποτέ 
ιστορικά. Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλο-
γές του Μάη και μαυρίζουμε τους αμετα-
νόητους, που κρατούν τη χώρα δεμένη 
στα δεσμά της ολιγαρχίας.

Τρελοί από χαρά 
οι Βρετανοί με τις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρισμού.

Ετοιμαστείτε, η “χαρά” έρχεται κι εδώ!
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ΥΠΟ ΙΡ
Τι πληρώνουν 

οι καταναλωτές  
για τους ρύπους 

Δημοσιεύτηκε ήδη στο Φύλλο της Εφημε-
ρίδας της Κυβέρνησης και ισχύει ανα-

δρομικά από την 1η Απριλίου 2014, η από-
φαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η 
οποία καθορίζει το νέο ύψος του ΕΤΜΕΑΡ 
(Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων 
Ρύπων) στα 19,73 ευρώ ανά MWh.

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΤΜΕΑΡ το πληρώ-
νουν όλοι οι καταναλωτές της ΔΕΗ επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά- και κυμαίνεται ανάλογα 
με το ύψος της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος. Η αύξηση, κάτι που είχε προαναγ-
γελθεί και από την εισηγητική έκθεση του 
πολυνόμου, φτάνει περίπου στα πέντε ευρώ 
καθώς η σημερινή τιμή του ΕΤΜΕΑΡ είναι 
14,96 ευρώ.

Ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλω-
σης, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

• Υψηλής Τάσης (ΥΤ): 2,23 ευρώ

• ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 2,31 ευρώ

• Αγροτικής χρήσης MT: 10,83 ευρώ

• MT με κατανάλωση <13GWh: 12,77 ευρώ

• Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 11,39 ευρώ

• Οικιακής χρήσης: 26,3 ευρώ

• Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 30,89 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη τιμή του 
ΕΤΜΕΑΡ για τα νοικοκυριά ήταν 20,8 ευρώ 
και τώρα η τιμή αναπροσαρμόζεται στα 26,3 
ευρώ. Η επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό 
που καταναλώνει περίπου 1000 κιλοβατώρες 
ανά τετράμηνο, ανέρχεται περίπου στα 20 
ευρώ τον χρόνο.

Σε εργαλείο εύκολης κερδοφορίας, 
από εργαλείο αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής, μετατράπηκε η 
εμπορία ρύπων διοξειδίου του άνθρακα 
στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Τον δρόμο 
έστρωσαν η θέσπιση υπερβολικά υψη-
λών επιτρεπτών εκπομπών σε σχέση με 
τις πραγματικές εκπομπές, η υπέρμε-
τρη πρόσβαση των ευρωπαϊκών βιομη-
χανιών σε μηχανισμούς αντιστάθμισης 
με ευτελές κόστος αγοράς δικαιωμά-
των και η πλουσιοπάροχη διάθεση δω-
ρεάν δικαιωμάτων από τις κυβερνήσεις.

Συγκρούσεις ανάμεσα στα οικονομικά 
λόμπι της Ε.Ε. έχει προκαλέσει η αμφιλε-
γόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να αποσύρει δικαιώματα εκπομπής 
αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου 
να ανεβάσει τεχνητά τις τιμές στα Χρη-
ματιστήρια Ρύπων, οι οποίες έχουν κα-
ταρρεύσει εξ αιτίας της ύφεσης, της 
μειωμένης βιομηχανικής παραγωγής και 
κατ’ επέκταση των μειωμένων εκπομπών 
ρύπων από τους συνήθεις υπόπτους δη-
λαδή τις βιομηχανίες, ενώ την ίδια στιγμή 
υπάρχει πλεόνασμα δικαιωμάτων στις 
αγορές.

Ωστόσο, βαρύ είναι το τίμημα για την 
ελληνική οικονομία από τα δικαιώματα 
εκπομπής ρύπων, με το κόστος να κυμαί-
νεται από τα 380 εκατ. ευρώ ως τα 2,2 
δισ. μέχρι το 2020, που ισοδυναμεί από 
το 0,2% ως το 1,1% του ΑΕΠ, ανάλογα με 
τις τιμές του CO2 στα διεθνή χρηματιστή-
ρια ρύπων.

Στις εκτιμήσεις αυτές καταλήγει με-
λέτη του ΙΟΒΕ, που παρουσιάστηκε χθες 

σε ημερίδα του ΣΕΒ για τις επιπτώσεις 
της πολιτικής της Ε.Ε. για την Κλιματική 
Αλλαγή και ιδιαίτερα της διαρροής άν-
θρακα (carbon leakage). Πρόκειται για 
το φαινόμενο, όπου βιομηχανίες, όπως 
διυλιστήρια, τσιμεντοποιία, χαλυβουργία 
κ.λπ., που υποχρεώνονται να αγοράζουν 
δικαιώματα ρύπων, προτιμούν, για να 
μειώσουν το κόστος, να μετακομίσουν σε 
χώρες, όπου δεν ισχύουν ανάλογα μέτρα.

Οι βιομηχανίες πλήττονται και από το 
αυξημένο κόστος ρεύματος λόγω ρύπων, 
καθώς όλες οι ηλεκτροπαραγωγικές μο-
νάδες στην Ε.Ε. (εκτός ΑΠΕ και πυρηνι-
κών) πρέπει να αγοράζουν δικαιώματα 
για το σύνολο του CO2 που εκπέμπουν.

Η ελληνική οικονομία μπορεί να χάσει 
επιπλέον 90 εκατ., ως 550 εκατ. ευρώ 
τον χρόνο από το 2015 ως το 2020, αν 
η Ε.Ε. μειώσει τον αριθμό των βιομηχανι-
κών κλάδων που είναι εκτεθειμένοι στη 
διαρροή άνθρακα. Σήμερα η σχετική λί-
στα περιλαμβάνει 15 κλάδους (τσιμέντα, 
χαρτοβιομηχανία, υαλουργία, διυλιστήρια 
κ.λπ.). Σε όρους απασχόλησης η κατάρ-
γηση της λίστας μεταφράζεται σε πρό-
σθετες απώλειες 1.200-1.700 θέσεων 
εργασίας, πέραν των 5.500 ως 32.700 
θέσεων εργασίας (ανάλογα με τις τιμές 
των ρύπων) που θα χαθούν, λόγω των 
υφιστάμενων μέτρων.

Για τους κλάδους της λίστας «carbon 
leakage» προβλέπονται αντισταθμιστικά 
μέτρα, το κόστος των οποίων όμως δεν 
έχει επιτρέψει στην κυβέρνηση να τα 
εφαρμόσει.
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ΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗΑ

Με τον πλέον ανάλγητο, σκληρό και, 
εν τέλει, αναποτελεσματικό τρόπο, 

την αποεπένδυση (denistment) αποφά-
σισε η ελληνική κυβέρνηση να ιδιωτικο-
ποιήσει τη ΔΕΗ. 

Γοητευμένοι από τις Σειρήνες των 
«μεταρρυθμίσεων» και των «δομικών 
αλλαγών», υπουργοί, πρωθυπουργοί 
αλλά και ένα ολόκληρο σμήνος ψιττα-
κών, προσπάθησαν να πείσουν τον ελλη-
νικό λαό για τα «οφέλη» της «απελευ-
θέρωσης» της ΔΕΗ, χωρίς να λάβουν 
(ή μήπως αποσιωπώντας) τις αρνητικές 
εμπειρίες από παρόμοια εγχειρήματα, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. 

Τόσο η οικονομική θεωρία όσο και η 
ιστορική μαρτυρία μάς δίνουν ένα σύνο-
λο περιστάσεων, όπου, όταν υπάρχουν 
οικονομίες κλίμακας σε αρκετά μεγάλη 
έκταση που συνεπάγονται μεγάλα ποσά 
κεφαλαίου, όπως αυτές των αγορών ηλε-
κτρισμού, τότε η ισορροπία της αγοράς 
απαιτεί περιορισμένο αριθμό επιχειρή-
σεων (ολιγοπώλιο) που προσφεύγουν σε 
σειρά πρακτικών που είτε διευκολύνουν 
τη μεταξύ τους σύμπραξη, είτε περιορί-
ζουν τον ανταγωνισμό. Τέτοιες πρακτικές 
όχι μόνον οδηγούν σε υψηλότερες τιμές, 
αλλά και παραμορφώνουν την οικονομία 
και οδηγούν σε οικονομικές αναποτελε-
σματικότητες.

Στην αγορά ενέργειας, ωστόσο, ο ατε-
λής ανταγωνισμός φαίνεται πως είναι 
εγγενής και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 
προϊόντος. Ο συνδυασμός της αδυναμίας 
αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
των υψηλών διακυμάνσεων των τιμών, 
της χαμηλής ελαστικότητας της ζήτησης, 
διευκολύνει την άσκηση μονοπωλιακής 
δύναμης στην αγορά.

Και ενώ στις ΗΠΑ, οι περισσότερες 
πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση περί-
σκεψης -στην ουσία ανέστειλαν την απε-
λευθέρωση της αγοράς τους- η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση επιμένει στην υιοθέτηση και 
την κλιμάκωση μιας επιθετικής στρατηγι-
κής ρύθμισης και ελέγχου των μονοπω-

λιακών πρακτικών εισάγοντας και νέες 
οδηγίες. Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 
πείστηκαν ότι, για να επιβιώσουν στις 
διεθνείς αγορές, χρειάζονται μεγάλες 
επιχειρήσεις. Οι αντιμονοπωλιακές πο-
λιτικές έμειναν στην άκρη, ώστε οι νέοι 
γίγαντες να ανταγωνιστούν το φάντασμα 
του Στάλιν ή τη σύγχρονη καπιταλιστική 
απειλή του Πούτιν, την τεράστια κρατική 
Gazprom. Η Επιτροπή ούτε φαίνεται να 
έχει την πολιτική βούληση αλλά και είναι 
και αμφίβολο αν έχει και τη δύναμη και 
τις δεξιότητες για την αντιμετώπιση των 
ολιγοπωλίων. 

Παρ’ όλο που η προσαρμογή της ενερ-
γειακής πολιτικής της χώρας στις αλ-
λαγές του διεθνούς περιβάλλοντος συ-
ζητιέται, χωρίς να έχει σημειωθεί καμία 
πρόοδος, για τουλάχιστον μία δεκαετία, 
σήμερα, υπό την απειλή της δαμοκλείου 
σπάθης του Μνημονίου, η χώρα ταλα-
ντεύεται αμήχανη μεταξύ δημόσιας και 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας της ΔΕΗ (μικρή και 
μεγάλη ΔΕΗ, εκχώρηση 17%, διάσπαση 
40%,) μεταξύ αφανισμού και μετασχημα-
τισμού. Η αμυντική στάση που ακολουθή-
θηκε αποδείχθηκε αυτοκαταστροφική. 

Συγκεκριμένα: 
•  Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός απαξι-

ώνεται. 
•  Η παραγωγικότητα, αντί να αυξάνεται, 

φθίνει. 
•  Δεν καταφέρνει ούτε να αυτοπεριορι-

στεί ούτε να οικουμενικοποιηθεί και 
να αποτινάξει τις βαθιά συντηρητικές 
νοοτροπίες της μονοπωλιακής περιό-
δου. 

•  Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθε-
στώτος προβάλλει ως αναπόφευκτη 
και κάθε προσπάθεια να παραμείνει η 
ΔΕΗ κρατική και ενιαία θεωρείται κα-
θυστέρηση του αναπόφευκτου. 

Το σκεπτικό της υγιούς απελευθέρω-
σης

Μια ιδιωτικοποίηση -στην ουσία μια 
εφάπαξ μεταβίβαση του όποιου πλούτου 
από το δημόσιο τομέα προς τους ιδιώ-
τες- σχεδιάζεται ώστε α) να εξασφαλίσει 

οικονομική αποτελεσματικότητα και β) να 
επιτύχει ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυ-
νατή «πρόσοδο» για το κράτος. 

Η απόκτηση πλήρους προσόδου είναι, 
βεβαίως, σημαντική, καθώς το κράτος 
πρέπει να διασφαλίσει έσοδα και οποια-
δήποτε υποτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων του ενεργητικού της επιχεί-
ρησης, λόγω της κρίσης, συνεπάγεται 
ένα πραγματικό κοινωνικό κόστος, γιατί 
αναγκάζει την κυβέρνηση να βρει περισ-
σότερο χρήμα με παραμορφωτική φορο-
λόγηση. 

Και αν ακόμη υποθέσουμε ότι σχεδιά-
ζεται η καλύτερη πλειοδοτική διαδικασία 
για τη μεγιστοποίηση της εισπραττόμε-
νης από την πώληση αξίας, η κυβέρνηση 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα κερ-
δίσει στον πλειστηριασμό ο πιο αποτε-
λεσματικός παραγωγός ή αυτός που θα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις του. 

Ο δεύτερος στόχος, ο στόχος της απο-
τελεσματικότητας, συνιστά και το μεγάλο 
διακύβευμα για την κυβέρνηση, καθώς 
αυτό συνδέεται άρρηκτα με τα θέματα 
της κατανομής του πλούτου, η έλλειψη 
ενδιαφέροντος για την κατανομή μπορεί 
σε μερικά χρόνια να κατατρύχει την οικο-
νομία, όχι μόνο με τη μορφή κοινωνικής 
αναταραχής, αλλά και με τη στενότερη 
έννοια μιας μακροχρόνιας οικονομικής 
αναποτελεσματικότητας. 

Η ελληνική όμως ιδιαιτερότητα, οδηγεί 
σε ναυάγιο για το δημόσιο συμφέρον την 
επονομαζόμενη «απελευθέρωση» της 
ΔΕΗ. Ο τρόπος που γίνεται, στοχεύει όχι 
στην προστασία της δημόσιας περιουσί-
ας, αλλά στο ξεπούλημα της περιουσίας 
του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου, στους 
εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κί-
νημα της ΔΕΗ δεν μένει άλλη επιλογή 
από εκείνη του αγώνα για τη ματαίωση 
αυτού του ξεπουλήματος. Όπως και στο 
παρελθόν, έτσι και τώρα θα είμαστε στην 
πρώτη γραμμή του αγώνα. 

Η καταστροφική απελευθέρωση
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ΛΟΓΑΡ ΙΑΣΜΟΣ

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και τα μυστικά του
Κατά καιρούς τόσο τα ΜΜΕ όσο και η 

κοινή γνώμη της χώρας μας πνέουν 
τα μένεα κατά της ΔΕΗ για τους δήθεν 
«φουσκωμένους» λογαριασμούς κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο μια 
πιο προσεκτική ματιά στον οικιακό λογα-
ριασμό μας δείχνει πως κάθε άλλο παρά 
«φουσκωμένος» είναι εξαιτίας της κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

Είναι γνωστό ότι μέσω της ΔΕΗ ει-
σπράττονται διάφορες χρεώσεις υπέρ 
τρίτων, πράγμα που μετατρέπει την επι-
χείρηση σε ένα ιδιόμορφο εισπράκτορα 
φόρων για λογαριασμό του κράτος ή και 
τρίτων οργανισμών. 

Ας δούμε με προσοχή και λεπτομέρεια 
ποιες είναι οι χρεώσεις που περιλαμβάνει 
ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος:

ΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1. ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
(ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ). Περιλαμ-
βάνει το κόστος και τις λοιπές δαπάνες 
για την παραγωγή και την προμήθεια της 
ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. 
Εδώ περιλαμβάνεται η αξία του ρεύματος 
που καταναλώνω και οφείλω να πληρώ-
σω στη ΔΕΗ.
2. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ. Βάσει των 
Νόμων 2773/99, 4001/11 και του Κώδικα 
Προμήθειας σε Πελάτες, όπως ισχύουν, 
προβλέπεται η διακριτή αναγραφή των 
παρακάτω χρεώσεων επί των τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Οι χρεώσεις αυτές εγκρίνονται από την 
Πολιτεία και εφαρμόζονται σε όλους τους 
πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού 
Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως 
του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/Ε: 
Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λει-
τουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του 
Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Σύ-
στημα Μεταφοράς).
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η/Ε: Η 
χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λει-
τουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του 
Δικτύου Διανομής, Μέσης και Χαμηλής 
Τάσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ): 
Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφω-

να με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις 

(ΦΕΚ Β’ 1040/07 και ΦΕΚ Β΄ 1614/2010) 
οι υπηρεσίες:
α)  Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους 

καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων 
νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κα-
τηγορία πελατών με αυτές της ηπειρω-
τικής χώρας.

β)  Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδι-
κό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους κα-
ταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζο-
νται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και

γ)  Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό 
«Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) 
σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται 

βά -
σει σχετικής Υπουργικής Απόφα-
σης. Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις 
ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύου-
σα νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟ-
ΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ): 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το τέλος 
αυτό προορίζεται για την αποζημίωση των 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Αποτελεί τη 
συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπο-
μπών αερίων ρύπων μέσω προώθησης 
των ΑΠΕ.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
Είναι χρεώσεις που επιβάλλονται από 

τη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία 
της Αγοράς, (Ετήσια Ανταποδοτικά Τέλη 
υπέρ ΡΑΕ κ.λπ.).
•  Η χρέωση Προμήθειας Ρεύματος και οι 

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπόκεινται σε 
ΦΠΑ.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
•  Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 

Βάσει του υφιστάμενου Θεσμικού Πλαι-
σίου, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να 

συνεισπράττει με τους λογαριασμούς 
ρεύματος τον Ειδικό Φόρο Κατανά-
λωσης (ΕΦΚ).Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο 
στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, 
υπολογίζεται επί της κατανάλωσης και 
υπόκειται σε ΦΠΑ.

•  Ειδικό Τέλος 5% Βάσει του Νόμου 
2093/92 άρθρο 9 παρ. 5, 6 και 7, η ΔΕΗ 
είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει 
με τους λογαριασμούς ρεύματος το 
Ειδικό Τέλος 5. Το ΕΙΔ.ΤΕΛ 5 υπολογί-
ζεται στους ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥΣ λογα-
ριασμούς επί της αξίας του καταναλι-
σκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με 
τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανά-
λωσης.
Δημοτικά Τέλη - Δημοτικός Φόρος - 

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
Βάσει του Νόμου 25/75, όπως τροπο-

ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 
429/76, του Νόμου 1080/80, του Νόμου 
2130/93 και του Νόμου 3979/2011 η 
ΔΕΗ υποχρεούται να συνεισπράττει με 
τους λογαριασμούς ρεύματος τα ποσά 
των Δημοτικών Τελών (ΔΤ), του Δημοτι-
κού φόρου (ΔΦ) και του Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία στη συνέχεια 
αποδίδει στους αρμόδιους δήμους. Η χρέ-
ωσή τους γίνεται με βάση τα τετραγωνικά 
μέτρα (τ.μ.) που βεβαιώνονται εγγράφως 
από τον αρμόδιο δήμο. Οι σχετικές χρε-
ώσεις ανά τετραγωνικό μέτρο είναι στα-
θερές κατ’ έτος και καθορίζονται με από-
φαση των ΔΣ των αρμόδιων δήμων. Για 
οποιαδήποτε διαφωνία σας σχετικά με τα 
τετραγωνικά μέτρα ή τους συντελεστές 
των ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ θα πρέπει να απευ-
θύνεστε στον δήμο που ανήκει το ακίνητο.
ΝΕΡΙΤ: Βάσει του Νόμου 1730/87 (άρθρο 
14), η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να συ-
νεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύ-
ματος και το ανταποδοτικό τέλος υπέρ 
ΝΕΡΙΤ. Της εισφοράς αυτής απαλλάσσο-
νται οι αγροτικοί πελάτες (Ν.2644/98 και 
Ν.1730/87) και οι κοινόχρηστοι χώροι των 
πολυκατοικιών (Ν.3419/05).

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων: 
Βάσει του Νόμου 4021/2011 (άρθρο 

53) προβλέπεται η επιβολή έκτακτου ειδι-
κού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνη-
τα με εμπορική ή οικιστική χρήση.
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OMOΛΟΓO

Ομόλογο μαμούθ 500 εκατομμυρίων Ευρώ για τη ΔΕΗ

Πιο εύκολη θεωρείται πλέον η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές για την έκδοση του εταιρικού μετά την αναβάθμιση κατά τρεις βαθμίδες 

της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας από την Standard & Poor΄ s, από «CCC» σε «B».

Η είδηση για την αναβάθμιση της ΔΕΗ από το διεθνή οίκο προκάλεσε αίσθηση κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι έγινε κατά τρεις 

βαθμίδες, καθώς ήταν αναμενόμενη κάποια βελτίωση της αξιολόγησης μετά την αναχρηματοδότηση «μαμούθ» του ομολογιακού των 2,2 

δισ. ευρώ. Πλέον εκείνο που απομένει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι να αξιοποιηθεί η αναβάθμιση ενόψει της επικείμενης 

εξόδου της εταιρείας στις διεθνείς αγορές για άντληση κεφαλαίων.

Για αυτόν ακριβώς το σκοπό, η ΔΕΗ διοργάνωσε, τρία roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη, όπου έχουν προγραμματιστεί 

επαφές με εκπροσώπους επενδυτών που πιθανόν θα συμμετάσχουν στην έκδοση του ομολόγου. Σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοί-

κησης της ΔΕΗ στόχος είναι να αντληθεί ένα ποσό της τάξης των 300 – 500 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει δηλώσει ότι θα χρη-

σιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει κυρίως για επενδυτικούς σκοπούς, ενόψει και της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας 

Πτολεμαΐδα 5, μιας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία της εταιρείας ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά την απόδοση του 

ομολόγου, πριν την αναβάθμιση η ΔΕΗ ανέμενε αυτή να κυμανθεί κάτω από το 7%, ίσως και προς τα επίπεδα του 6,5%. Πλέον μετά την 

αναβάθμιση της S&P ο στόχος αυτός θεωρείται εφικτός, χωρίς να αποκλείονται και ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις.

Συνεχίζεται η διαμάχη της ΔΕΗ με την Αλουμίνιον Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε τις αιτήσεις αναστολής και ανακοπής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κατά της διαταγής πληρωμής που εξέδωσε η ΔΕΗ Α.Ε. για την επιστροφή παράνομης κρατικής ενίσχυσης, ύψους €17,4 εκατ. (πλέον τόκων), με βάση σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ανακοίνωση της ΔΕΗ.Όπως σημειώνεται, παρά την ύπαρξη ρητής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ είχε ως τώρα αρνηθεί την κα-ταβολή του σχετικού ποσού, αναγκάζοντας τη ΔΕΗ να προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες. Εν όψει δε της μη είσπραξής του ως άνω ποσού μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπενθυμίζεται ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Απόφασή της το 2011, έκρινε ότι αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ για το διάστημα 1-1-2007 έως και 6-3-2008 και ζήτησε την επιστροφή €17,4 εκατ. (πλέον τόκων) για το υπόψη διάστημα. Η συγκεκριμένη τιμολόγηση είχε επιβληθεί στη ΔΕΗ με παλαιότερη δικαστική απόφαση μετά από αίτημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και συνι-στούσε συνέχιση της τιμολόγησης με βάση το ειδικό καθεστώς της σύμβασης του 1960 με την PECHINEY, παρά το ότι η σύμβαση αυτή είχε λήξει το 2006. Η ειδική τιμολόγηση με βάση τη σύμβαση της PECHINEY για το υπόψη διάστημα που κρίθηκε ως παράνομη κρατική ενίσχυση οδήγησε σε συνολική μεσοσταθμική χρέωση που ανήλθε σε 44,23 €/MWh, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΔΕΗ.

Περίεργη αναίρεση του παραπεμπτικού βουλεύματος για την υπόθεση 

Εnerga - Hellas Power
Μια περίεργη απόφαση των δικαστικών αρχών, προκάλεσε την προσοχή της κοινής γνώμης τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με 

την αναίρεση που άσκησε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών οδηγείται ξανά η υπόθεση των υπευθύνων 

των εταιρειών ENERGA και HELLAS POWER, που είχαν παραπεμφθεί με βούλευμα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. 

Τα 19 από τα 25 στελέχη των εταιρειών που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη αντιμετωπίζοντας κακουργήματα τα οποία επισύρουν ποινές 

μέχρι και ισόβιας κάθειρξης, θα κριθούν εκ νέου αφού η Εισαγγελία του ανωτάτου Δικαστηρίου μετά από αίτηση του κατηγορούμενου 

Άρη Φλώρου, άσκησε αναίρεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος 365/2014.

Σύμφωνα με την αναίρεση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, εντοπίστηκε «έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, 

ασάφειες, αοριστίες και αντιφατικές παραδοχές ως προς τη σχέση εντολής για την προμήθεια ρεύματος και τη λειτουργία των εταιρει-

ών, όπως και για τις σχετικές συμβάσεις και τις ιδιότητες των συμβαλλομένων προσώπων».

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε επανεξέταση της υπόθεσης από το Συμβούλιο Εφετών το οποίο είχε αποφασίσει να δικαστούν για υπεξαίρε-

ση σε βαθμό κακουργήματος με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/1950), λαθρεμπορία 

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δυο 

εταιρείες ως πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, εισέπρατταν χαράτσι, δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο κλπ., αλλά δεν απέδιδαν τα χρήματα 

αυτά στους δικαιούχους, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημία η οποία εκτιμάται στα 270 εκατ. ευρώ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΑ

H ΔΕΗ, συνεχίζοντας να εξελίσσει διαρκώς 
τις υπηρεσίες της για την ολοένα και καλύτερη 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών, δημιούργησε 
την on-line υπηρεσία: e-bill info. Mέσω της 
υπηρεσίας αυτής, ο καταναλωτής έχει τη δυ-
νατότητα οποιαδήποτε στιγμή, από όπου και 
αν βρίσκεται, να ενημερωθεί για τον λογαρια-
σμό του, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 
ώρες το 24ωρο, έχοντας απλώς πρόσβαση στο 
internet.

Με τη νέα υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ παρέ-
χεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε όλους 
λογαριασμούς του τελευταίου 12μήνου, είτε 
αφορούν οικία, είτε εξοχική κατοικία ή επιχεί-
ρηση κ.λπ., με μία μόνο εγγραφή.

Βοηθά επίσης την ταχεία αρχειοθέτηση των 
λογαριασμών, δημιουργώντας ένα πλήρες ηλε-
κτρονικό αρχείο για την παρακολούθηση της 
εξέλιξης και μεταβολής των χρεώσεων, ανά 
πάσα στιγμή.

Επιπλέον η υπηρεσία e-bill info διευκολύνει 
ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που έχουν χά-
σει, για κάποιο λόγο, των λογαριασμό τους, αφού 
τώρα ποια δε χρειάζεται να επισκεφτούν κάποιο 
κατάστημα για εκτύπωση του λογαριασμού τους, 
αλλά αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από το σπίτι ή 
το γραφείο, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Άλλο ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας e-bill 
info είναι ότι ο καταναλωτής, εφόσον επιθυμεί, 
την ημέρα έκδοσης του νέου λογαριασμού, μπο-
ρεί να ενημερώνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική 
του διεύθυνση για τα βασικά στοιχεία του εκδο-
θέντος λογαριασμού του και να γνωρίζει πότε 
θα λάβει τον επόμενο λογαριασμό για καλύτερο 
οικονομικό προγραμματισμό.

Η εγγραφή στην υπηρεσία e-bill info, για να 
απολαμβάνει κανείς όλα τα οφέλη που προσφέ-
ρει, είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να μπουν στο www.dei.gr και να συμπληρώσουν 
τα στοιχεία τους, όπως και τον κωδικό ηλεκτρο-
νικής πληρωμής και τον Α/Α λογαριασμού που 
υπάρχουν στον λογαριασμό τους.

Η υπηρεσία e-bill info αναδεικνύεται σε μια 
από τις πιο ασφαλείς και λειτουργικές εφαρμο-
γές του είδους που αξίζει κανείς να δοκιμάσει 
για να απλοποιήσει την καθημερινότητά του και 
αποτελεί ένα ακόμη βήμα από τη ΔΕΗ για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

H Μονάδα Νο1 του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα 
της ΔΕΗ συγχρόνισε για πρώτη φορά χθες, Πέμπτη 23-1-2014, στο 
πλαίσιο της έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας, με το Εθνικό Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα και παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια στον περιορι-
σμένο χρόνο της δοκιμής με ισχύ 20 MW.

Το πρόγραμμα δοκιμών του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ιλαρί-
ωνα θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωσή του ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα θα 
παράγει ετησίως περίπου 330 Gwh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμους Πόρους, συμβάλλοντας στη βέλτιστη πολλαπλή 
αξιοποίηση του υδροδυναμικού του ποταμού Αλιάκμονα.

Το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα αποτελείται από ένα χω-
μάτινο φράγμα ύψους 130 μ., συνολικού όγκου 9 εκ. m3 περίπου και 
ταμιευτήρα ωφέλιμης χωρητικότητας 400 εκ m3 περίπου, που καλύ-
πτει επιφάνεια 22 km2, εντός των νομών Κοζάνης και Γρεβενών. Ο 
εξοπλισμός περιλαμβάνει τον κύριο σταθμό που

αποτελείται από δύο υδροστροβίλους συνολικής ισχύος 155,2 MW 
και ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο για την εξασφάλιση της οικολογι-
κής παροχής ισχύος 4,2 MW.

Μετά από 15 χρόνια η ΔΕΗ ΑΕ πραγματοποιεί την ένταξη στο Σύ-
στημα ενός ακόμη μεγάλου ΥΗΣ εγκατεστημένης ισχύος της τάξης 
των 160 MW - περιλαμβανομένης και της ισχύος ενός μικρού Υδρο-
ηλεκτρικού Σταθμού για την εξασφάλιση της διαρκούς οικολογικής 
παροχής - ολοκληρώνοντας ακόμη ένα μεγάλο επενδυτικό έργο, ση-
μαντικό για την Εθνική Οικονομία.

Ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες επενδύ-
σεις που ολοκληρώνει η ΔΕΗ, καθώς ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία η 
νέα Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, στο 
Αλιβέρι, συνολικής ισχύος.

417 MW, ενώ εντός του 2014 θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία και 
η Μονάδα Μεγαλόπολη V, Συνδυασμένου Κύκλου, με καύσιμο επίσης 
φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 811 MW.

Από το Γραφείο Τύπου

η νέα υπηρεσία της ΔΕΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

                                                                                            Αθήνα, 24/1/2014 
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ΚΛΟΓΕΣΕΣυνάδελφοί της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, θέτουν υποψηφιότητα  
στις Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές

Νίκος Καρίκας
Υπάλληλος ΔΕΗ

Τηλ.: 6974 141440
e-mail: nikoskarikas@gmail.com

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Δ.Ε. Πυλαίας

Κωνσταντίνος Χρηστ.  
Δημητρακόπουλος

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με τον Τάκη Αντωνακόπουλο

Επιτέλους Ανα.Σ.Α. για τον Πύργο

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Τσοπανίδης Γιώργος

Εκλ. Κέντρο: Αγν. Ηρώων 56 & Κ. Βάρναλη, Ν. Ιωνία
Τ. 210  2759736, Ε. elpidaneaionia@gmail.com
www.elpidaneaionia.blogspot.gr
      /elpidaneaionia

ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κανέλλος Βασίλης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Μεγαλόπολης 
με το Παναγιώτη Μπούρα

Δημοκρατική Συνεργασία

Κουρουνιώτης Βασίλειος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος  

Μεγαλόπολης  
με το Παναγιώτη Μπούρα

Δημοκρατική Συνεργασία
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Ι ΕΘΝΗΔ
ΟΗΕ: Η Ε.Ε θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία 
για το κλίμα

Ποια Ευρώπη θέλουμε; 

Η Ευρώπη βαδίζει προς τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωκοινο-
βούλιο εν μέσω αμφισβητήσεων ενός πολύ μεγάλου τμήματος του 

εκλογικού σώματος. 
Η παρατεταμένη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί μεν 

να έπληξε με σφοδρότητα τη Νότια Ευρώπη, δεν άφησε όμως ανεπηρέα-
στη ούτε τη Βόρεια, ούτε πολύ περισσότερο την Κεντρική και Ανατολική, 
έχει προκαλέσει μεγάλα ρήγματα στο χώρο που μέχρι πριν λίγα χρόνια 
φάνταζε ενιαίος και ακατάλυτος. 

Είναι λογικό λοιπόν, από πολλά χείλη να διατυπώνεται η ερώτηση: 
Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε; Ή μια πιο ανελέητη ερώτηση του 
τύπου: Τι είδους Ευρώπη θέλουμε; 

Μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ηγεσία, - πολύ κατώτερη των περιστά-
σεων,- και η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, προσπαθούν με συνταγές που η 
ίδια η ζωή έχει ξεπεράσει να αντιμετωπίσουν προβλήματα δομικού αλλά 
και οραματικού χαρακτήρα για την Ένωση των χωρών της ηπείρου. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κρίση χρέους σε χώρες 
όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, η αβελτηρία στη δημιουρ-
γία του Μηχανισμού Στήριξης, κλόνισαν την εμπιστοσύνη των κοινωνιών 
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία βλέπουν να παλινωδεί και 
δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι η επιβαλλόμενη από την Γερμανία λιτό-
τητα, οδηγεί στην εξαθλίωση μεγάλα τμήματα των κοινωνιών, με απο-
τέλεσμα την άνοδο ολοκληρωτικών αντιλήψεων που όλοι πίστευαν πως 
ανήκουν στο παρελθόν. 

Παράλληλα, το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα στη διοίκηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όπου το Ευρωκοινοβούλιο εξακολουθεί να παραμένει 
χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, ενώ τα πάντα επιλύνονται σε Συνό-
δους Κορυφής, αγνοώντας πολλές φορές και την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως προκαλεί αλγεινή 
εντύπωση των γιγαντίων διαστάσεων γραφειοκρατικό τέρας των Βρυξελ-
λών, το οποίο για το μόνο πράγμα που ενδιαφέρεται είναι η αναπαραγωγή 
του, ανεξαρτήτως κόστους. 

Ως προς τα καθ’ ημάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε εξ αρχής την 
Ελλάδα ως ένα «κακομαθημένο παιδί» το οποίο θα πρέπει να πάρει το 
μάθημα του και, παράλληλα, να μετατραπεί σε ένα τεράστιο κοινωνικό 
εργαστήριο όπου θα δοκιμαστούν συνταγές και ρετσέτες για μελλοντική 
χρήση στο επίπεδο ολόκληρης της Ευρώπης. 

Μετά από 4 χρόνια Μνημονίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με δηλώσεις 
ανώτατων αξιωματούχων της δείχνει να αναγνωρίζει πως πολλές από τις 
πολιτικές της ήταν προχειροφτιαγμένες και επιπόλαιες, με αποτέλεσμα 
την αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού της χώρας, τη βίαιη και ξαφνική 
φτωχοποίηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, την παρατεταμένη 
ύφεση και την επιβάρυνση του πληθυσμού με το κόστος της ανακεφαλαι-
οποίησης των τραπεζών.

Εύλογα λοιπόν αναρωτιούνται πολλοί αν αυτή είναι η Ευρώπη που θέ-
λουμε. Η απάντηση είναι μονοσήμαντα αρνητική. Η Ευρώπη ως Ένωση 
κρατών μπορεί και πρέπει να έχει μέλλον, μόνο αν και εφόσον λειτουργεί 
ως υπερεθνικός οργανισμός που θα λαμβάνει υπόψη όμως τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα των κοινωνιών και όχι απλά για να προασπίζει τα ιδιο-
τελή μεγάλα και οργανωμένα συμφέροντα των πανίσχυρων πολυεθνικών. 

Στο σταυροδρόμι που βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ο έλ-
ληνας πολίτης στέκεται προβληματισμένος. Αφενός μεν θεωρεί πως 
η επιλογή του να ανήκουμε στην Ε.Ε. μας διασφαλίζει από διάφορους 
εξωτερικούς κινδύνους, αφετέρου όμως, μας υποχρεώνει να ακολου-
θήσουμε πολιτικές επιζήμιες για το τόπο. Το δίλημμα αυτό θα απαντηθεί 
στις επόμενες ευρωκοινοβουλευτικές εκλογές. 

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα φιλόδοξο 
κλιματικό στόχο για το 2030 στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, τόνισε ο Γενικός Γραμματέ-
ας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, ο οποίος βρέθηκε στις Βρυξέλλες προ 
ημερών. Ο Ki-Moon προσέθεσε ότι μέχρι το τέλος του 2015, αυτή η 
απόφαση, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί σε μία νομικά δεσμευτι-
κή συνθήκη. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε 
40% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στόχο για 
συμμετοχή 27% των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ο οποίος θα είναι 
δεσμευτικός σε επίπεδο ΕΕ και όχι για κάθε κράτος – μέλος ξεχω-
ριστά.

Πράσινο Φως για την Επαναλειτουργία δύο 
Πυρηνικών Αντιδραστήρων στην Ιαπωνία

Η ρυθμιστική αρχή πυρηνικής 
ενέργειας της Ιαπωνίας επέλεξε 
δύο αντιδραστήρες στα νότια της 
χώρας, ώστε να είναι οι πρώτοι 
που θα επαναλειτουργήσουν μετά 
το μορατόριουμ που αποφάσισε 

η κυβέρνηση εξαιτίας του ατυχήματος της Φουκουσίμα το 2011. 
Η αρχή επέλεξε τους δύο αντιδραστήρες της εταιρείας Kyushu 
Electric Power, καθώς θεωρεί ότι είναι ασφαλείς, μετά από εκτετα-
μένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Για την λειτουργία τους, 
πάντως, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινοτήτων. 
Δεδομένου του ότι οι κάτοικοι εμφανίζονται θετικοί απέναντι στο 
ενδεχόμενο της επαναλειτουργίας των μονάδων, οι αρχές εκτι-
μούν ότι οι δύο αντιδραστήρες θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν και 
πάλι κάποια στιγμή το προσεχές καλοκαίρι.

Πρόστιμα 302 εκατ. από την Κομισιόν για καρτέλ 
σε υποβρύχια καλώδια ηλεκτρισμού

Πρόστιμα ύψους 302 εκατ. 
ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ανταγωνισμού στις Goldman 
Sachs, Prysmian, Nexans, 
στις ιαπωνικές Viscas, Exsym, 
Sumitomo Electric Industries και 
στις δανέζικες NKT και LS Cable 
& System, για λειτουργία καρτέλ 
στα υποβρύχια καλώδια μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το μεγαλύτερο πρόστιμο επεβλήθη στην 
Prysmian (104,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατ. ευρώ 
κοινού προστίμου με την Goldman Sachs), ενώ στον ελβετικό όμιλο 
ABB, που ειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ύπαρξη καρ-
τέλ, δεν επιβλήθηκε πρόστιμο.




ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ
Αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ζητούν οι διανομείς στη Βουλγαρία

Αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού, από τον προσεχή Νοέμβριο, ζητούν οι τρεις διανομείς ηλεκτρι-
κής ενέργειας της Βουλγαρίας. Οι τσεχικές CEZ και Energo-Pro ζητούν οι τιμές να αυξηθούν κατά 
13-14%, ενώ η αυστριακή EVN ζητά αύξηση 8%, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων BGNES. Όσον 
αφορά στα νυχτερινά τιμολόγια, οι διανομείς ζητούν σχεδόν διπλάσιες αυξήσεις, καθώς οι CEZ και 
Energo-Pro πρότειναν αύξηση 26-28%, ενώ η EVN 16%. Ειδικοί ωστόσο, επισημαίνουν ότι η αύξηση 
των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, και ως εκ τούτου επιπλέον επιβάρυνση και το καταναλωτικό κοινό 
της Βουλγαρίας, ίσως και να είναι αναπόφευκτη. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο ση-
μειώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις για τους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα, 

γεγονός που οδήγησε την κεντροδεξιά κυβέρνηση του Μπόικο Μπορίσοφ στην παραίτηση.

«Ενεργειακό» μνημόνιο συνεργασίας Αλβανίας - Κοσσόβου 

Μνημόνιο συνεργασίας επί ενεργειακών θεμάτων υπέγραψαν Αλβανία και Κόσοβο

Βασική δέσμευση είναι η δημιουργία κοινής αγοράς ενέργειας μεταξύ των δύο χω-
ρών, ενώ το κείμενο της συμφωνίας υπεγράφη από τον υπουργό Ενέργειας της Αλβανί-
ας, Νταμιάν Γκικνούρι και τον Κοσοβάρο υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Φαντίλ Ισμαήλι.  
«Είχα μια εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Ισμαήλι και ελπίζουμε ότι η αγορά ενέργει-
ας θα κορυφωθεί με την κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης που χρηματοδοτεί η γερμανική 
τράπεζα KFW», δήλωσε ο Αλβανός υπουργός Ενέργειας Νταμιάν Γκικνούρι.

Η Ρωσία Προσφέρει 3 Δισεκατομμύρια Ευρώ Επενδύσεις στη Βουλγαρία
Η Ρωσία είναι έτοιμη να επενδύσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη των 

βουλγαρικών μεταφορικών υποδομών της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη. Η Βουλγαρία δε 
διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και η ΕΕ σχεδόν δε χορηγεί κονδύλια από τα 
ταμεία της για τον σκοπό. Ρώσοι επενδυτές προτείνουν να κάνουν και ολοκληρωμένο εκσυγχρο-
νισμό του λιμανιού της Βάρνα. 

Τα επενδυτικά σχέδια προτάθηκαν στη Βουλγαρία ήδη πριν από ενάμιση χρόνο, αλλά μέχρι 
τώρα δεν υπήρχε απάντηση. Το επίκαιρο θέμα της επαναβιομηχανοποίησης στη Βουλγαρία επί-

σης επέστησε την προσοχή των Ρώσων επενδυτών. Άλλα 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι έτοιμη να προσφέρει η Μόσχα στη Σόφια 
για την επανεκκίνηση της βουλγαρικής βιομηχανίας. Η πρόταση αυτή συνδέεται με την κατασκευή του αγωγού «Νότιο ρεύμα». Είναι 
φυσικό που οι ρωσικές επενδύσεις θα προσανατολιστούν εκεί, όπου είναι τα συμφέροντα της Μόσχας. 

Γιατί πρόκειται για κατασκευή εργοστασίων επεξεργασίας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, το οποίο θα περνά από τον ρωσικό αγω-
γό. Οι άλλοι στόχοι των ρωσικών κεφαλαίων είναι η κατασκευή εργοστασίων για προϊόντα της οργανικής χημείας όπως αζωτούχα 
λιπάσματα, πολυμερή κ.ά. Δόθηκαν κατηγορηματικές ενδείξεις για ενδιαφέρον εκ μέρους Ρώσων επενδυτών για την αποκατάσταση 
και την εξυγίανση του εργοστασίου ChimcoVratza, που η κυβέρνηση χωρίς επιτυχία προσπαθεί να πουλήσει λόγω τεράστιων χρεών.

Γερμανία: Δραστικές μειώσεις στην εξόρυξη λιγνίτη
Τον περιορισμό των μελλοντικών εξορύξεων λιγνίτη τις οποίες έχει προγραμματίσει η εταιρία RWE σχεδιάζει το γερμανικό κρατίδιο 

της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας. Ειδικότερα, η κυβέρνηση του κράτους ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει νέες αποφάσεις όσον αφορά 
το μέλλον του ορυχείου Garzweiler 2, οι οποίες θα επιτρέπουν την εξόρυξη λιγνίτη έως το 2030, αντί για το 2045 που ισχύει σήμερα. 

Όπως υποστηρίζει η παράταξη των Πράσινων του κρατιδίου, είναι  η πρώτη φορά που επιβάλλονται αναδρομικές αλλαγές σε ήδη 
εγκριθέν ορυχείο. Οι εν λόγω αποφάσεις αναμένεται να δημοσιευθούν εντός των επόμενων εβδομάδων ενώ μέσα στον επόμενο 
χρόνο η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει το γενικότερο πλαίσιο για τη μελλοντική ανάπτυξη του λιγνίτη. Πάντως, από την πλευρά της η 
RWE, η οποία σημειωτέον είναι κρατική επιχείρηση, έχει ασκήσει έντονη κριτική κατά της εν λόγω απόφασης.



ΔΙΚΑΙΩΣΗ της ΕΔΟΠ
Όπως είναι γνωστό η ΕΔΟΠ – ΔΕΗ αναγκάστηκε να προσφύγει στην 

επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να διορθώσει τόσο την καταχρη-

στική μείωση του αριθμού των αιμοδοτικών αδειών από την Διοίκηση 

της ΔΕΗ, όσο και τον εμπαιγμό των αρμοδίων οι οποίοι για ενάμιση 

χρόνο αρνούνται να χορηγήσουν μισθολογικά κλιμάκια στους μισθω-

τούς του ΕΟΠΥΥ.

Η επιθεώρηση εργασίας και για τις δύο περιπτώσεις εξέδωσε από-

φαση όπου οι υπηρεσίες της ΔΕΗ πρέπει να αποκαταστήσουν τόσο το 

θέμα των αιμοδοτικών, όσο και την χορήγηση των μισθολογικών κλι-

μακίων.

Αν και πέρασε αρκετό διάστημα από την έκδοση της απόφασης αυ-

τής, δυστυχώς οι αρμόδιοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προβεί σε καμία 

ενέργεια αποκατάστασης. Γιατί άραγε; Για τελευταία φορά: Δηλώνουμε 

ότι θα προβούμε σε κάθε μέσο ώστε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη 

απόφαση… αυτό μην το ξεχνούν!!!! Και ας πράξουν το συντομότερο. 

ΔΕΛΤ ΙΑ  Τ ΥΠΟΥ


