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Ανοχή τέλος
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ετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα και
την ένταση των ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ εκλογών επιστροφή
στις καθημερινές υποχρεώσεις και στα προβλήματα που βιώνουμε ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ.
•	Μία ΔΕΗ που εξακολουθεί να δέχεται την
πίεση των ανακατατάξεων και των μεταβολών που υφίσταται ο τομέας της ενέργειας από τις δυνάμεις του Κεφαλαίου, οι
οποίες πιέζουν τις εθνικές κυβερνήσεις
για διευκολύνσεις και διασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς ενέργειας, με
το μικρότερο γι αυτούς κόστος, σε βάρος
βεβαίως των Δημοσίων επιχειρήσεων και
του καταναλωτικού κοινού.
•	Απτό παράδειγμα αποτελεί ο αποκλεισμός
της ΔΕΗ από τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να συμμετέχουν μόνο
οι ιδιώτες. Ως γνωστό το ντόπιο κεφάλαιο
αδυνατεί ως συνήθως να αναλάβει επενδυτικό ρίσκο ή να βάλει το χέρι στη τσέπη και
επιδιώκει πάντα με αβανταδόρικο τρόπο
κρατικές επιχορηγήσεις για να εξασφαλίσει
σίγουρη και κερδοφόρο επένδυση αύριο.
Έτσι, λοιπόν, πέραν από την διασφάλιση
των επιχορηγήσεων που παρέχονται μέσω
του αναπτυξιακού νόμου, αυξήθηκε και η
ανώτερη τιμή της κιλοβατώρας μέσω της
αλχημείας της Ρ.Α.Ε να αλλάξει τον τρόπο
υπολογισμού της οριακής τιμής, ενώ υποχρεώνει τον ΔΕΣΜΗΕ να αγοράσει 62€ την
μεγαβατώρα από τους προμηθευτές και
ιδιώτες παραγωγούς από 34€ που ίσχυε
μέχρι τώρα. Πρόκειται δηλ. για αύξηση
76% … έτσι απλά για να ωφεληθούνε οι
δικοί μας άνθρωποι!!! ποιοι δηλ; οι ιδιώτες
παραγωγοί που βρίσκονται ήδη ή είναι
έτοιμοι να εισέλθουν στην αγορά της Η.Ε.
με την δημιουργία νέων μονάδων. Αυτό θα
πει απελευθέρωση της αγοράς, και «υγιής
ανταγωνισμός» προς όφελος του απλού
καταναλωτή !!! ποιος θα πληρώσει το μάρ

μαρο; Βεβαίως η ΔΕΗ η οποία υποχρεούται
να αγοράσει την ηλεκτρική ενέργεια 62€
κάθε MW, με αποτέλεσμα να έχει άμεσο
αντίκτυπο στα έσοδά της, αλλά και μεγαλύτερες επιπτώσεις στο Έλληνα καταναλωτή
ενώ ανατρέπεται πλέον το γεγονός ότι διαθέτουμε φτηνό ρεύμα. Παράλληλα με την
εκμετάλλευση λιγνιτικών κοιτασμάτων και
από τα ιδιωτικά συμφέροντα, ανατρέπεται
πλέον ο ισχυρισμός ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί
να πρωτοστατεί και να διατηρεί δεσπόζουσα θέση εξ΄αιτίας της εκμετάλλευσης του
λιγνίτη στη χώρα μας. Έτσι, λοιπόν ο ελληνικός λιγνίτης που με ασφάλεια τροφοδοτούσε για 50 χρόνια τα νοικοκυριά παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανόρθωση
της ελληνικής οικονομίας, τώρα παύει να
είναι Δημόσιο Εθνικό καύσιμο, αφού εισέρχεται στον ανταγωνισμό και γίνεται βορά,
κάθε επίδοξου ιδιώτη «επενδυτή».
Κατά τα λοιπά η ΔΕΗ εξακολουθεί να λειτουργεί με πολλά προβλήματα χωρίς προσωπικό,
χωρίς υλικά, με αποτέλεσμα να σπιλώνεται και
να κατασυκοφαντείται, ενώ το προσωπικό παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αφού η πίεση του κοινού
είναι μεγάλη και αμείωτη σε καθημερινή βάση.
Όπως όλα δείχνουν η σμίκρυνση της ΔΕΗ
είναι θέμα χρόνου, αφού όλα έχουν αφεθεί
στον αυτόματο πιλότο χωρίς ενεργειακό σχεδιασμό, και χωρίς καμιά αντίδραση από την αντιπροσωπευτική μας ομοσπονδία… τα γεγονότα
παρακολουθούνται εκ του μακρόθεν, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον ρόλο του τοποτηρητή. Ως εκ τούτου βιώνοντας την εποχή της
δυσαρέσκειας και της αγανάκτησης, αξίζει να
θυμηθούμε ότι το ποτήρι της ανοχής ξεχείλισε,
τα οράματα ξεθώριασαν, οι προσδοκίες εξανεμίζονται ενώ η υπομονή εξαντλείται… Το μόνο
μήνυμα που γεννιέται αυτή τη στιγμή είναι
συστράτευση και συμπόρευση για να υπάρξει
μέλλον, και προοπτική.
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ΔΕΗ η μεγαλύτερη επιχείρηση
ΔΕΝ αφέθηκε να διοικηθεί με
ανεξάρτητη ισχυρή και με γνώσεις Διοίκηση.
Η λαθεμένη, προκλητική και άστοχη
επιλογή με την τοποθέτηση και έλευση
του κ. Παλαιοκρασά, αλλά και η νέα εποχή με την παρούσα Διοίκηση όχι μόνο
δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων, αλλά
χαρακτηρίζεται από μία στρατηγική
συντεταγμένης υποχώρησης της ΔΕΗ
στα πλαίσια της δήθεν «ανταγωνιστικής» αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Δεν είναι καθόλου υπερβολή ότι
σήμερα δίνεται η εντύπωση ότι η Διοίκηση απουσιάζει από τα μέτωπα υπεράσπισης των συμφερόντων της ΔΕΗ,
αδιαφορεί για τα βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, η φήμη και οι
αξίες της ΔΕΗ δοκιμάζονται, τρίζει το
υπέδαφος και προετοιμάζεται το έδαφος που είναι η εσωτερική κατάρρευση
με τελικό στόχο και σκοπό την εκποίηση
της.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν προς
τη Διοίκηση είναι πολλά και σχεδόν στο
σύνολό τους αναπάντητα.
1.	Τι ακριβώς έπραξε η Διοίκηση για
την ξαφνική αλλά προμελετημένη
αλλαγή του υπολογισμού της ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ του συστήματος που
επιβαρύνει την επιχείρηση 40 εκατομμύρια ΕΥΡΩ τον χρόνο;
2.	Ποια είναι ακριβώς τα επιχειρησιακά και οικονομικά δεδομένα,
η προοπτική του σχήματος της
εταιρίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με «συνεταίρο» την Αμερικάνικη CANTOYR
GLOBAL; Ποια τα κριτήρια της επιλογής; Με ποια αδιαφανή διαδικασία επελέγη;
3.	Γιατί ενώ χθες μιλούσανε για δυναμική παρέμβαση και άνοιγμα στα
Βαλκάνια (πρωτίστως Βουλγαρία
– Κόσσοβο) σήμερα τι άλλαξε και
παρ’ όλη την ενίσχυση με εταιρία
συμμετοχών ΜΙΛΑΤΕ με συγκρατημένη αισιοδοξία και για επενδύσεις ασύμφορες; Γνωρίζετε εάν
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στο Κόσσοβο υπάρχουν μόνο κοιτάσματα λιγνίτη ή μήπως και άλλα
ορυκτά;
4.	Τι ακριβώς πράξατε και ποιες είναι
οι ενέργειές σας για τον αποκλεισμό της επιχείρησης από τον
διαγωνισμό των 900 mw; Μήπως
συμφωνήσατε με τον πολιτικό σας
προϊστάμενο και τις προειλημμένες πολιτικές αποφάσεις;
5.	Με ποιο σκεπτικό επιχειρήθηκε η
εμπλοκή της εταιρίας συμμετοχών
στο διαγωνισμό του λιγνιτωρυχείου ΒΕΥΗΣ; Είναι αλήθεια ότι
σας «προβληματίζουν» οι γελοίες
ενστάσεις της επιτροπής ανταγωνισμού της Ε.Ε και εγκαταλείπετε
την δυναμική διεκδίκηση ή απομακρύνεστε απο την διεκδίκηση
των κοιτασμάτων λιγνίτη στις
περιοχές Ελασσόνας και Δράμας
ακόμη ίσως και της Βεύης;
6.	Τι ακριβώς πράξατε προκειμένου
να μειώσετε το κόστος εκλύσεων
CO2;
7.	Έχετε αντιληφθεί τι κατάσταση και
τι εικόνα επικρατεί στα πρακτορεία
εξυπηρέτησης πελατών με την
δραματική έλλειψη Διοικητικού
προσωπικού, με τις φραστικές επιθέσεις και τους προπηλακισμούς
από «αγανακτισμένους» πολίτες;
Την πολιτική εγκατάλειψης της
διανομής και την συμπεριφορά
των εργολάβων την πληρώνουν
οι εργαζόμενοι.

8.	Γιατί εγκαταλείψατε και καθυστερείτε προκλητικά την αξιοποίηση
των 1600mw;
9.	Γιατί εξαιρείται η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ
/ΝΙΚΗΣ από τις ρυθμίσεις συχνότητας – διασυνδέσεων ενώ οι
μονάδες της ΔΕΗ συμμετέχουν.
10.	Σπαταλάτε εκατομμύρια ΕΥΡΩ
(δώρο) στην εθελουσία έξοδο
«στελεχών», καταβάλλετε αποζημιώσεις στα Δ/κά στελέχη για τις
μη χορηγηθείσες αναπαύσεις και
κανονικές άδειες και παράλληλα
αδιαφορείτε προκλητικά και προβάλλεται ΑΡΝΗΣΗ στην δίκαιη
αποζημίωση των εργαζομένων
στα πλαίσια του Ν.2112/20.
11.	Ποιος είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός για τις ανάγκες της νησιωτικής χώρας; γιατί προσφεύγετε σε
πρόχειρες λύσεις με τις ενοικιάσεις
ζευγών;
12.	Γιατί καρκινοβατούν οι προσλήψεις προσωπικού στην επιχείρηση; Ποιους στόχους εξυπηρετεί η
απαράδεκτη επιλογή προφορικής
συνέντευξης;
13.	Ποια ήταν η συμμετοχή και η νομική παρέμβαση στο κόστος απαλλοτριωμένων εκτάσεων (περίπτωση Ορ. Αμυνταίου);
14.	Τι προτίθεστε τελικά να κάνετε
ώστε να σταματήσετε τον κατήφορο της επιχείρησης που την
οδηγείτε στον δρόμο της ολυμπιακής;
Οι έχοντες την πολιτική ευθύνη οφείλουν να σκύψουν στο πρόβλημα της
ΔΕΗ, να την κοιτάξουν κατάματα, να
διαβάσουν την ιστορία της, να δούνε
την πραγματικότητα, να την προστατεύσουν και να την υπερασπίσουν.
Να επιτρέψουν στη ΔΕΗ να κινηθεί
σε πορεία ανάπτυξης ενισχύοντας τον
ρόλο της σε οικονομικό, κοινωνικό και
εργασιακό επίπεδο.
Γιατί η ΔΕΗ είναι αναντικατάστατη.
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του Δημήτρη Πιπεργιά, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ευβοίας

Απελευθέρωση αγοράς:

Αποδιάρθρωση της ΔΕΗ,

Η

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τον τρόπο
που επελέγη να προωθηθεί, εξελίσσεται, όπως αναμενόταν, σε μια περιπέτεια που θα ζημιώσει την Εθνική Οικονομία, τη ΔΕΗ και τους καταναλωτές.
Η έλλειψη του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, που θα καθόριζε,
με βάση την εξέλιξη της ζήτησης, τις
ανάγκες του συστήματος σε νέα ισχύ, τη
γεωγραφική κατανομή των νέων μονάδων παραγωγής και το μίγμα καυσίμων,
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να υπάρξει ευστάθεια στο σύστημα, περιφερειακή ανάπτυξη και άριστο
οικονομικό αποτέλεσμα, αναδεικνύεται
ως η λυδία λίθος των προβλημάτων που
καθημερινά παρουσιάζονται.
Μετά την ψήφιση του Ν. 2773/99,
για να επισπευσθεί η κατασκευή νέων
μονάδων παραγωγής από ιδιώτες και
να στηριχθεί το έργο του φυσικού αερίου, χορηγήθηκαν άδειες παραγωγής
με καύσιμο μόνο το φυσικό αέριο, που
τότε είχε σχετικά χαμηλές τιμές. Η προοπτική αυτή έγινε αποδεκτή και από τους
ενδιαφερόμενους
επιχειρηματικούς
ομίλους, δεδομένου ότι το κόστος κατασκευής μιας μονάδας φυσικού αερίου
είναι χαμηλό και η τιμή του καυσίμου
βρισκόταν, σε επίπεδα που καθιστούσε
τις μονάδες Φυσικού Αέριου ανταγωνιστικές.
Την κατεύθυνση, μάλιστα, αυτή αναγκάστηκε να ακολουθήσει και η ΔΕΗ.
Ακόμη και μετά τον Ν. 3175/2003, σύμφωνα με τον οποίο της δόθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης παλαιών μονάδων της, συνολικής ισχύος 1600 MW, ο
προγραμματισμός που έγινε από το Δ.Σ.
της προβλέπει αντικατάσταση ακόμη
και μονάδων βάσης του νότου, χαμη

λού κόστους παραγωγής όπως π.χ. οι
μονάδες της Μεγαλόπολης, με μονάδες
φυσικού αερίου!
Η αλματώδης, όμως, άνοδος των
τιμών του πετρελαίου, που έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα, έχει
συμπαρασύρει προς τα πάνω και τις
τιμές του φυσικού αερίου με συνέπεια
οι μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου να μην μπορούν πλέον να ανταγωνισθούν τις αντίστοιχες με στερεά
καύσιμα. Επιπρόσθετα, τα προβλήματα
ενεργειακής εξάρτησης, που υπάρχουν
από τις χώρες παραγωγής του φυσικού
αερίου και οι προβληματισμοί για την
ασφάλεια εφοδιασμού (οι περιοχές που
διέρχεται ο αγωγός, διακρίνονται για την
πολιτική τους αστάθεια), που ενισχύθηκαν μετά την πρόσφατη διένεξη Ρωσίας
- Ουκρανίας, οδήγησαν σε αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων και σε στροφή
προς τα στερεά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση προωθεί την πολλαπλότητα των
καυσίμων και τη χρήση του λιθάνθρακα

σε μονάδες «καθαρής» τεχνολογίας. Στη
χώρα μας οι απόψεις για χρήση στερεών
καυσίμων (εγχώριου λιγνίτη και εισαγόμενου Λιθάνθρακα) κερδίζουν έδαφος.
Ήδη έχουν υιοθετηθεί, από γνωστούς
επιχειρηματικούς ομίλους, που ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους να προχωρήσουν σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
με καύσιμο το λιθάνθρακα. Παράλληλα
βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για
την εκμίσθωση, έρευνα και εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης
στον οποίο μετέχουν και κοινοπραξίες
ιδιωτικών επιχειρήσεων ενώ ακολουθεί
διαγωνισμός για το λιγνιτωρυχείο της
Ελασσόνας.
Είναι προφανές πλέον ότι με την είσοδο των ιδιωτών στην εκμετάλλευση
των λιγνιτικών κοιτασμάτων και την
κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το λιγνίτη, αλλά και με
τις προτάσεις που διατυπώνονται από
Διεθνείς οργανισμούς και διάφορους
ενεργειακούς φορείς, που πιέζουν για
ταχύτερη απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας
σχεδιασμός για τον τεμαχισμό της ΔΕΗ
και εκποίηση τμημάτων της. Δεν είναι
τυχαίο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο πρωθυπουργός με δηλώσεις του
αφήνει ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο για
μετά τις εκλογές, παραπέμποντας στο
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για
την επόμενη τετραετία.
Οι δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού,
που προφανώς φανερώνουν τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και
έγιναν για να ανιχνευθούν οι αντιδράσεις, εξηγούν πλήρως τα ασύμμετρα
μέτρα, που λαμβάνει η κυβέρνηση, σε
βάρος της ΔΕΗ, όπως ομολογεί και η
ίδια, προκειμένου να ανοίξει η αγορά
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ισχυροποίηση των ανταγωνιστών σε βάρος της και σιγή των συνδικάτων
ηλεκτρικής ενέργειας και τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη ΔΕΗ.
Είναι διάχυτη, πλέον, η εντύπωση σε
όσους έχουν στοιχειώδη γνώση των
όσων συμβαίνουν στη ΔΕΗ, ότι η κυβέρνηση καθοδηγεί την ορισμένη από αυτή
Διοίκηση της ΔΕΗ σε αποφάσεις που
την αποσυνθέτουν και τη διαλύουν.
Κορυφαίο δείγμα είναι η απόφαση της
ΡΑΕ, μετά από υπόδειξη του Υπουργείου
Ανάπτυξης, να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, μπροστά
στο κίνδυνο να αποκαλυφθούν τα αδιέξοδα των επιλογών της Κυβέρνησης και
να ναυαγήσουν οι επικείμενοι διαγωνισμοί κατασκευής των νέων μονάδων.
Οι παρεμβάσεις αυτές της Κυβέρνησης και οι αλχημείες της ΡΑΕ, υποχρεώνουν τη ΔΕΗ να επιβαρύνεται με
100.000 ευρώ την ημέρα, κατά μέσο
όρο και περισσότερα από 35.000.000
ευρώ το χρόνο, τα οποία καταβάλει στο
ΔΕΣΜΗΕ, για αποπληρωμή των αποκλίσεων που εισπράττουν οι ιδιώτες παραγωγοί και οι εισαγωγείς, ηλεκτρικής
ενέργειας.
Οι επιπτώσεις της απόφασης αυτής
ήδη καταγράφονται στα οικονομικά
αποτέλεσμα, του α΄ εξαμήνου του
2006, που εμφανίζουν μείωση των
καθαρών κερδών κατά 34,7%, παρά
την αύξηση κατά 10% των εσόδων,
την μείωση των επενδυτικών δαπανών κατά 10%, με ότι αυτό σημαίνει
για τον τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό, τη μηδενική επιβάρυνση για
αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2
και παρά τα κέρδη 11,2 εκάτ. Ευρώ
που θα αποκομίσει για πρώτη φορά
από τη ΛΑΡΚΟ.
Η μείωση των κερδών είναι αποτέENΩΣΗ
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λεσμα της αύξησης των λειτουργικών
δαπανών κατά 18,7%, που οφείλονται
στην αύξηση των δαπανών για καύσιμα και κατά κύριο λόγο στις αυξημένες
δαπάνες για αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω αύξησης της Οριακής Τιμής
του Συστήματος στην ημερήσια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέχρι σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες
είναι μειωμένη κατά 7% (-1.600 GWh),
σε σχέση μα την αντίστοιχη περυσινή
και αν η τάση αυτή συνεχισθεί μέχρι το
τέλος του έτους, θα στερηθούμε 2.400
GWh. Αν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από τους λιγνίτες, ήταν στα περσινά επίπεδα, δεν θα είχαμε μείωση των
κερδών της ΔΕΗ, ανεξάρτητα από τις
τιμές πετρελαίου.
Η αλλαγή όμως, στον τρόπο υπολογισμού, της Οριακής Τιμής του Συστήματος, είχε σαν αποτέλεσμα και την
επιστροφή επιλεγόντων καταναλωτών,
που είχαν επιλέξει άλλον προμηθευτή, στη ΔΕΗ, αφού τους εγκατέλειψαν
οι προμηθευτές τους, που πλέον προτιμούν να εγχύουν την ενέργεια στο
σύστημα αμειβόμενοι με την αυξημένη
Οριακή Τιμή του Συστήματος.
Οι καταναλωτές αυτοί που καταναλώνουν το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας,
προκαλούν μια πρόσθετη επιβάρυνση
στην ΔΕΗ, που ξεπερνά τα 30.000.000
ευρώ το 2006, αφού η ΔΕΗ αγοράζει την
ενέργεια με 65 ευρώ την MWh, περίπου,
και την πουλά σ’ αυτούς με 45 ευρώ.
Έτσι η αγορά αντί ν’ ανοίξει στον
ανταγωνισμό, κλείνει, αφού η ΔΕΗ
προμηθεύει το σύνολο σχεδόν των
καταναλωτών, με ζημιά που υπερβαίνει συνολικά τα 65 εκατ. ευρώ το χρόνο, ποσό που ωφελούνται αντίστοιχα

οι ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας.
Με τις παρεμβάσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, φτιάχνεται μια
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με μοναδικό προμηθευτή τη ΔΕΗ και μονοψώνιο
το ΔΕΣΜΗΕ, που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια τη ΔΕΗ σε οικονομικό αδιέξοδο, επ’ ωφελεία των ανταγωνιστών της
και επιζημία των καταναλωτών που θα
πληρώνουν τις συνεχείς ανατιμήσεις
του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα ζητά
η ΔΕΗ για να καλύψει αυτές τις ζημιές.
Η εξέλιξη αυτή, που είναι συνέπεια
πολιτικών επιλογών της Κυβέρνησης,
χρησιμοποιείται τώρα σαν επιχείρημα
για το κομμάτιασμα και την πώληση
τμημάτων της ΔΕΗ, με το αιτιολογικό
ότι αυτήν τη στιγμή κανένας βιομηχανικός ή επιλέγων καταναλωτής δεν
έχει εναλλακτικό προμηθευτή.
Αποκαλύπτεται έτσι το σχέδιο της Νέας
Δημοκρατίας, που οδηγεί τη ΔΕΗ σε διάλυση και πλήρη ιδιωτικοποίησή της.
Ενώ όμως αυτοί είναι οι σχεδιασμοί
της κυβέρνησης, για τους οποίους μάλιστα ερίζουν δημόσια οι υπουργοί της, το
συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ, εγκλωβισμένο σε εσωτερικές παραλυτικές ισορροπίες και στερούμενο σαφούς στρατηγικής, για την προοπτική της επιχείρησης
και του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
γενικότερα, τηρεί εύγλωττη σιωπή, κρατώντας τους εργαζομένους ανενημέρωτους στη γωνία.
Διευκολύνει έτσι τα σχέδια των ανταγωνιστών της ΔΕΗ, να επιβάλουν τους
δικούς τους όρους, στη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, που αντικειμενικά αντίκεινται
στα συμφέροντα της ΔΕΗ και των εργαζομένων σ’ αυτήν.


ΣΙΗΕΜΥ ΘΕΥ ΝΙ ΩΣ ΗΜΑΕΜΠΟΡΙΑΣ
Δ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.
Με γρήγορους ρυθμούς προωθείται η οργάνωση και στελέχωση των Μονάδων της νέας
Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας
της ΔΕΗ Α.Ε., έτσι ώστε αυτή να
αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις
που δημιουργούνται από την
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού.
Η ίδρυση και λειτουργία της
Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας
υλοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα και τους στόχους του
Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ
Α.Ε. για την περίοδο 2006 - 2010,
το οποίο στοχεύει στο μετασχηματισμό της σε μια σύγχρονη
και δυναμική επιχείρηση. Έτσι,
θα εξασφαλισθεί η απαιτούμενη
«ευελιξία» που θα της επιτρέψει
- μέσω της νέας Γ. Δ. Εμπορίας
να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματα που γεννάει η
πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να
καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική κερδοφόρα επιχείρηση.
Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας είναι η εκπλήρωση, για λογαριασμό της
Επιχείρησης, του ρόλου του
Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς
καταναλωτές κάθε κατηγορίας
σε όλη την επικράτεια. Επιδιώκει
την εξασφάλιση για τη ΔΕΗ του
μεγίστου δυνατού μεριδίου της
αγοράς, με την κατάλληλη εμπορική και τιμολογιακή πολιτική,
καθώς και τα κατάλληλα μέτρα
προώθησης πωλήσεων και επικοινωνίας με τους πελάτες.
Η ανάπτυξη των εμπορικών
δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε
επίπεδο Βασικής Επιχειρησιακής
Μονάδας, πέραν της ανάγκης
προσαρμογής στις θεσμικές
απαιτήσεις,, κρίθηκε απαραίτητη και για λόγους αποτελεσματικότερης εστίασης στην αγορά
τόσο σε επίπεδο χονδρεμπορίου όσο και λιανικού εμπορίου.


Μέσω της δημιουργίας μιας νέας
αποτελεσματικής οργάνωσης
επιδιώκεται η συνεχής προώθηση των πωλήσεων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς στους
πελάτες της ΔΕΗ, μέσα στο νέο
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Στρατηγικούς στόχους της
νέας Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκτεταμένου δικτύου
πωλήσεων, η χρήση σύγχρονων
εργαλείων μάρκετινγκ, καθώς
και η δημιουργία εναλλακτικών
διαύλων προώθησης πωλήσεων.
Βασική προτεραιότητά της
είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής της σε πληροφοριακά
συστήματα για τις ανάγκες της
Εμπορίας με πελατοκεντρικό
προσανατολισμό, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών. Το σύστημα
αυτό ήταν επαρκές και συμβατό
με το προηγούμενο καθεστώς
λειτουργίας της αγοράς, όμως
το νέο πλαίσιο λειτουργίας της
απελευθερωμένης καθώς και
ο ανταγωνισμός θέτουν νέους
όρους και απαιτήσεις.
Ο χαρακτήρας της νέας Επιχειρησιακής Μονάδας είναι διττός
υπό την έννοια ότι:
1. 	Εξασφαλίζει, μέσω της συμμετοχής της στη χονδρε-

μπορική αγορά, επάρκεια
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε
να καλύπτει τη ζήτηση των
πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. με τους
καλύτερους δυνατούς όρους.
2.	Παρέχει, ως Προμηθευτής,
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
σε ανταγωνιστικές τιμές για
τους πελάτες διασφαλίζοντας
με τις αποτελεσματικές δραστηριότητές της την πολύ
σημαντική εταιρική κοινωνική ευθύνη της Επιχείρησης
σε όφελος του Κοινωνικού
Συνόλου.
Σχετικά με το νέο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στη χώρα μας υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
•	Τον Φεβρουάριο του 2001
ξεκίνησε στη χώρα μας η
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Δημιουργήθηκε ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο με σκοπό
την εξασφάλιση συνθηκών
ελεύθερου
ανταγωνισμού
στον κλάδο του ηλεκτρισμού. Με την ψήφιση του
Ν.3426/22.12.2006, την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης
Συστήματος & Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και
τον οργανωτικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι
σε εξέλιξη, το πλαίσιο της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

μετεξελίχθηκε και συμπληρώθηκε προσαρμόζοντας το
Ελληνικό Δίκαιο στις νομικές
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
•	Στο νέο περιβάλλον δραστηριοποιούνται ελευθέρως
παραγωγοί, προμηθευτές ή
εισαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχεται με αυτόν
τον τρόπο στους πελάτες η
δυνατότητα επιλογής των
προμηθευτών της προτίμησής τους. Το άνοιγμα της αγοράς, που αρχικώς αφορούσε
μόνον τους μεγάλους πελάτες, αργότερα επεκτάθηκε
σε όλους τους μη οικιακούς
πελάτες ενώ από τον Ιούλιο
του επομένου έτους η αγορά
της ηλεκτρικής ενέργειας θα
απελευθερωθεί για το σύνολο των πελατών.
•	Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, τα Δίκτυα Μεταφοράς και
Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παραμένουν υπό την
κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., εξασφαλίζεται όμως η απρόσκοπτη και με όρους διαφάνειας
η χρήση τους, από όσους
δραστηριοποιούνται
στον
τομέα της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας με την καταβολή
του τέλους χρήσεως των
εγκαταστάσεων αυτών.
Τέλος, σύμφωνα με δήλωση
του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας κ. Γ. Κόλλια η ΔΕΗ Α.Ε. δεν
έχει τίποτε να φοβηθεί από τον
ανταγωνισμό που αναμένεται
στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφού διαθέτει τη γνώση, την
εμπειρία και τα στελέχη αλλά και
τον δυναμισμό και τις υποδομές
που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
προκλήσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ENΩΣΗ
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ΤΟΠΙΚΕΣ
ΣΗΜΕΕ ΝΙΩΩΣΜΕ Ι ΣΑ
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ΒΟΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διαχωρισμός Δικτύου - Εμπορίας
Διαχωρισμός Δικτύου - Εμπορίας Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα σχετικά με την
εξέλιξη του όλου εγχειρήματος συνεχίζει
να υπάρχει σε όλους τους εργαζόμενους.
Αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
όταν θα προκύψουν οι επίδοξοι μεσάζοντες
- προμηθευτές, ποια θα είναι η μορφή και
η οργανωτική δομή των κέντρων εξυπηρέτησης της εμπορίας και του δικτύου, αν θα
θιχτούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, περιμένουμε ακόμα
απαντήσεις σε όλα αυτά που η ΕΔΟΠ - ΔΕΗ
έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη.
Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι
εργαζόμενοι διστάζουν σε ότι νέο επιχειρείται. Ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν
αποδείξει στο παρελθόν, ότι διαθέτουν και
την τεχνογνωσία και τη διάθεση να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε πρόκειται να ωθήσει
την Επιχείρηση προς τα εμπρός ώστε να
γίνει πιο ανταγωνιστική, να εργαστούν για
την εξυπηρέτηση και την προάσπιση του
κοινωνικού συμφέροντος. Αυτό που ζητάμε
είναι ξεκάθαρες θέσεις για ην αποστολή και
τα βασικά χαρακτηριστικά της όλης διαδικασίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για τις εξελίξεις πού έρχονται.
Εμείς παραμένουμε σε επιφυλακή για την
δυναμική αντίδρασή μας εάν απειληθεί οτιδήποτε από τα παραπάνω.
Περιοχές - Πρακτορεία
Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην
κατάσταση που επικρατεί στις Περιοχές και
τα Πρακτορεία, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει
ανταπόκριση από τους όποιους αρμόδιους.
Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών γίνεται με το φιλότιμο και την ευαισθησία των
ελάχιστων υπαλλήλων που έχουν απομείνει,
προσπαθώντας να καλύψουν το κενό από τη
σοβαρή έλλειψη προσωπικού.
Ενώ κατά καιρούς έχουν δοθεί υποσχέσεις
για στελέχωση των Περιοχών - Πρακτορείων, η κατάσταση παραμένει ίδια με ότι αυτό
συνεπάγεται για εργαζόμενους και καταναλωτές.
Σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμη το επίδομα για τη χρήση των Η/Υ και η τροποποίηση του συστήματος χορήγησης των αδειών
Η/Υ ανά δίμηνο.
Μισθολόγιο
Η ανάλυση της φιλοσοφίας και των αρχών
ενός συστήματος αμοιβών και αξιολόγησης
πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο την υπεράσπιση και τη βελτίωση της θέσης των
εργαζομένων, όπως επίσης και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και ανισοτήτων μέσα
από κανόνες εργασιακού δικαίου με θεσμι-
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κή κατοχύρωση στο μέλλον, σταθερότητα,
εγγύηση και προοπτική.
Κατάσταση ΔΕΗ
Οι εργαζόμενοι διαχρονικά βρέθηκαν στη
δίνη επιλογών κυβερνητικών και της εκάστοτε διοίκησης αναγκασμένοι να παλέψουν με
αντεργατικές πολιτικές που είχαν και έχουν
ως στόχο να πλήξουν το εισόδημα και τα
ασφαλιστικά δικαιώματά τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την παρέμβαση
στο 8ωρο, την απελευθέρωση του ωραρίου,
την επικείμενη παρέμβαση στο ασφαλιστικό, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την άρση της μονιμότητας, τη διάκριση
των εργαζομένων σε παλιούς και νέους, τις
παρεμβάσεις στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Πρέπει να αφήσουν ήσυχη την μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του προσωπικού της
να εισέλθει σε μια καινούρια αναπτυξιακή
πορεία με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα καταναλωτή και την υψηλού επίπεδου
εξυπηρέτησή του.
Συλλογική σύμβαση
Πέρα από τους όποιους «πανηγυρισμούς»
για τη νέα 2ετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εμείς θα σταθούμε στην Παράγραφο
9 που αναφέρεται στους νεοπροσλαμβανόμενος συναδέλφους. Απορία προκαλεί η
αποδοχή από το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ του
περιεχομένου της συγκεκριμένης παραγράφου που ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις,
καταργεί το ΑΣΕΠ και τη μονιμότητα, αμφισβητεί τα δικαιώματα των εργαζομένων,
ωθεί στην ομηρία τους νέους ανθρώπους.
Θα πρέπει το συντομότερο να επανεξεταστούν και διευκρινιστούν τα «μελανά
σημεία» της συγκεκριμένης παραγράφου,
προκειμένου η ηγεσία του Συνδικάτου να
διορθώσει τις όποιες παραβλέψεις και αδικίες πρόκειται να υποστούν οι νέοι εργαζόμενοι και ο ασφαλιστικός μας φορέας.
Συνδικαλιστικό κίνημα
Η ιστορία και η τεράστια προσφορά της
ΔΕΗ στον εξηλεκτρισμό της χώρας και στον
Έλληνα καταναλωτή, η πάγια περιουσία της,
οι υποδομές, τα εργοστάσια, οι υπηρεσίες
και το καταρτισμένο προσωπικό, αποτελούν
εγγύηση για την ανάπτυξη, το μέλλον της
ηλεκτροπαραγωγής και την εξυπηρέτηση
των καταναλωτών.
Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει τη δύναμη
και πιστεύουμε τη θέληση να παλέψει και να
πετύχει λύσεις που να προστατεύουν τους
εργαζόμενους οικονομικά, εργασιακά και
θεσμικά.
Με τις θέσεις, τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του, πρέπει να αποτελέσει την ασπίδα προστασίας απέναντι σε όποιο σενάριο
διακυβεύει κατακτήσεις και δικαιώματα
εργαζομένων, καθώς και για την υλοποίηση
μακροχρόνιου σχεδιασμού ανάπτυξης προς

όφελος εργαζομένων και καταναλωτών.
Βόλος 26-9-2006
Για το Δ.Σ. ΕΔΟΠ - ΔΕΗ ΒΟΛΟΥ
Σιαφάς Αθανάσιος
Πάτρας Φίλιππος
Γραμμενόπουλος Ιωάννης
Μαμμή Πολυξένη
Κρατήρας Κωνσταντίνος

ΕΔΟΠ - ΔΕΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να
εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για
την πορεία της καταμέτρησης στην Περιοχή
Βόλου.
Από το 1995 που έγινε η εγκατάσταση του
συστήματος καταμέτρησης έχουν συμπληρωθεί 11 χρόνια λειτουργίας και τα μέσα
(Φορητοί καταχωρητές, Μπαταρίες) δεν λειτουργούν πλέον. Αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει η έκδοση λογαριασμών «έναντι» με
ότι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα και την
αξιοπιστία της Επιχείρησης.
Πληροφορηθήκαμε ότι η εγκατάσταση
του νέου συστήματος έχει ξεκινήσει από τις
αρχές του 2006 και προφανώς θεωρήθηκε
(παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις μας)
ότι η Περιοχή Βόλου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και μπορεί να περιμένει.
Παρά την προσπάθεια για υποστήριξη
από τον Τ.Ε της ΔΠΚΕ με την αποστολή εφεδρικών χρησιμοποιημένων Φ.Κ και μπαταριών, σας ενημερώνουμε ότι αδυνατούμε
να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καταμέτρησης μέσα στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.
Το πρόβλημα στα Υποπρακτορεία (Σκιάθος, Σκόπελος, Αργαλαστή, Αλόννησος) είναι
ακόμη πιο έντονο, λόγω της δυσκολίας στην
πρόσβαση και επίλυση των προβλημάτων.
Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε
και για την απίστευτη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι καταμετρητές διανύοντας μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις
(ορεινός όγκος, αρδευτικοί καταναλωτές)
και να επιστρέφουν πίσω λόγω βλάβης των
μηχανημάτων με την μη ολοκλήρωση της
εργασίας τους.
Αναμένουμε το συντομότερο δυνατό τις
όποιες ενέργειες απαιτούνται για την αντικατάσταση του συστήματος καταμέτρησης,
προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και καταναλωτές.
ΒΟΛΟΣ 25-9-2006
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΔΟΠ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



T Ο Π Ι Κ Ε Σ Ε Ν ΩΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Δ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 25/10/06
Οι συνάδελφοι από το τμήμα «Εμπορικής Εξυπηρέτησης Πρακτορείου ΑΘΗΝΑΣ» θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής αιτήματα – παράπονα:
1. Την ανακύκλωση όλων των υπαλλήλων της εμπορικής εξυπηρέτησης, διότι
έχει επέλθει σε όλους εμάς που είμαστε
στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών και σε καθημερινή άμεση επαφή με
τους πελάτες, ψυχολογική ταλαιπωρία,
εγκεφαλική κούραση, σωματική κούραση, εκνευρισμός…. Με αποτέλεσμα, να
μην αντέχουμε άλλο ως οργανισμοί και
να εκδηλώνουμε την ψυχολογική μας
φόρτιση στις οικογένειές μας, αφού δεν
μπορούμε να εκφραστούμε αναλόγως
στον πελάτη ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις αποθρασύνεται και επιτίθεται εναντίον μας ασκώντας ψυχολογική βία ακόμη
και φραστικό επεισόδιο.
•	Παράδειγμα, η πρόσφατη εκδήλωση
ψυχολογικού σοκ που υπέστη η συνάδελφος κ. Καραχάλιου Σταυρούλα
από την κάκιστη συμπεριφορά ενός
πελάτη και μετά την μη υποστήριξή
της από τους προϊσταμένους μας, με
αποτέλεσμα την μεταφορά της σε
Νοσοκομείο με ασθενοφόρο και την
θεραπεία της με ηρεμιστική ένεση.
Καταλαβαίνετε ελπίζουμε ότι μετά
ακολούθησαν δύο με τρεις ημέρες
ψυχολογικής ταλαιπωρίας στην οικία
της και την μη επαφή με την οικογένειά της.
•	Δεύτερο παράδειγμα της συναδέλφου κ. Ροδόκλειας Εξάρχου που για
ένα ανάλογο περιστατικό (καθημερινό για το τμήμα μας) υπέστη νευρική
πίεση και λιποθυμία.
2. Επίσης έχει ζητηθεί στους προϊσταμένους-διευθυντές μας να επανδρώσουν
το τμήμα μας και με άνδρες συναδέλφους.
Όπως επίσης να υπάρχει και η ανάλογη
ασφάλεια από τουλάχιστον έναν φύλακα
για τους εξής λόγους:
Όταν ο πελάτης εισέλθει στα γραφεία
μας είδη εκνευρισμένος και προκατειλημμένος γενικά από άλλες υπηρεσίες και
οργανισμούς και φερθεί λεκτικά ανάγωγα χωρίς λόγο σε όλες εμάς, διαφορετικά
αντιδρά σε μια ανδρική παρέμβαση και
διαφορετικά σε μια γυναικεία.
Έχουν υπάρξει φορές που σε μερικές
από εμάς οι πελάτες συμπεριφέρονται
με χυδαίο και προκλητικό τρόπο με απο

τέλεσμα να υπάρξει βέβαια κι από τις
συγκεκριμένες συναδέλφους ψυχολογική
υπερφόρτιση και εκνευρισμός.
•	Σαν απάντηση σε αυτό το αίτημά μας
λάβαμε από διευθυντή μας ότι δεν
μπορεί να κάνει επιλογή φύλλου ούτε
ύψους και σωματικής διάπλασης στις
μεταθέσεις και ότι δεν κρίνει απαραίτητη την ανδρική παρουσία ούτε την
παρουσία φύλακα στο τμήμα μας.
3. Σε ότι αφορά τον χώρο εργασίας μας,
οι συνθήκες είναι μη βιώσιμες με έλλειψη
φυσικού φωτισμού (ήλιος) και φυσικού
αέρα (παράθυρα) με αποτέλεσμα να
έχουμε συχνές εκδηλώσεις ιώσεων και
αναπνευστικών και κλειστοφοβικών προβλημάτων και συνέπεια αυτών να λείπουμε με ασθένεια από την υπηρεσία μας.
Η μη αντικατάστασή μας από συναδέλφους τις ημέρες αυτές από άλλα τμήματα
δημιουργεί εκνευρισμό στους πελάτες
λόγω της μεγάλης χρονικά αναμονής

τους κι έτσι ξεσπάνε πάνω μας.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το ότι ο
χώρος που εργαζόμαστε καθημερινά
βρίσκεται δίπλα σε υποσταθμό που αυτό
είναι άκρως επικίνδυνο για την μελλοντική μας υγεία.
Λόγω λοιπόν της μη πλέον αντοχής μας
ζητάμε την άμεση αντικατάσταση προσωπικού στο τμήμα μας για να αποφευχθούν περαιτέρω περιστατικά τα οποία,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν βλάπτουν μόνο το προσωπικό αλλά και την
γενική εικόνα της επιχείρησης.
Η αντικατάσταση αυτή του προσωπικού έπρεπε να γίνεται υποχρεωτικά από
τους διευθυντές μας ανά δύο με τρία χρόνια σε όλα τα τμήματα που έχουν άμεση
και καθημερινή επαφή με πελάτες και όχι
να πρέπει να ζητηθεί από εμάς.
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κοιν. ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, ΕΔΟΠ/ΔΕΗ,
Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ι Σ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν το προσωπικό
της ΔΕΗ Α.Ε στην Περιοχή Ηρακλείου.
Αιτία ο σοβαρότατος τραυματισμός του
συναδέλφου μας Στρατάκη Νίκου που υπηρετούσε στο Πρακτορείο Αρκαλοχωρίου.
Οργή για τους ασυνείδητους συμπολίτες μας και αγανάκτηση για τις συνθήκες
εργασίας στην περιοχή.
Σε θανάσιμη παγίδα μετατράπηκε το
ανασφάλιστο πηγάδι της Εμπάρου για τον
Νίκο Στρατάκη.
Ο συνάδελφος μας είχε αναλάβει την
καταμέτρηση των αρδευτικών παροχών
που ανήκουν στο πρακτορείο Αρκαλοχωρίου.
Η εργασία αυτή είναι όντως επίπονη και
γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Είτε με ήλιο, είτε με βροχή πρέπει να
διασχίσει δύσβατους δρόμους σε περιοχές
εκτός οικισμών σε χαράδρες, σε λάσπες για
να έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει τον
μετρητή της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκετε στην
κάθε γεώτρηση, στο κάθε πηγάδι.
Συχνά η μέρα του καταμετρητή γίνεται
δυσκολότερη από τις περιφράξεις των
χώρων που βρίσκονται τα αντλιοστάσια
μα και επικίνδυνη από τους ελεύθερους
σκύλους που βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.
Αυτό όμως που συνέβη στις 21/10/2006
στο Νίκο μας βγάζει από τα όριά μας.
Καμουφλαρισμένο πηγάδι βάθους (10)
δέκα μέτρων, διαμέτρου (1) ενός μέτρου,
σκεπασμένο με λίγα σάπια σανίδια και
ξερόχορτο, στο επίπεδο του εδάφους ήταν
η τέλεια παγίδα.
Ο Νίκος θέλοντας να μεταβεί από τον
έναν μετρητή, στον άλλο που απείχε περίπου 50 μέτρα, έπρεπε να περάσει από ένα
στενό μονοπάτι το οποίο είχαν κλείσει με
ξερόκλαδα. Παραμερίζοντας μισό μέτρο
τα ξερόκλαδα έπεσε στην παγίδα. Αποτέλεσμα : ο βαρύτατος τραυματισμός του σε
όλο το σώμα, μα κυρίως στην σπονδυλική
στήλη.
Η ενημέρωση από το ΠΑΓΝΗ μας απογοήτευσε.
Αγανάκτηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ Α.Ε τους εργαζόμενους σ’
αυτήν. Και δεν κάνουμε λόγο για μια απρόσωπη επιχείρηση. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές, και συγκεκριμένα πρόσωπα
που εκτελούν τις πολιτικές αυτές.

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Υπάρχει το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
Προκειμένου να κερδίσουν και να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ Α.Ε αδιαφορούν πλήρως
για τη σωματική και ψυχική κατάσταση
των εργαζομένων.
Από 312 υπαλλήλους που είχε η Περιοχή
πριν 15 χρόνια, φτάσαμε σήμερα να έχουμε στην περιοχή 180 εργαζόμενους, χωρίς
να έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε. πανελλαδικά, και αύξηση
των πελατών στο Ηράκλειο κατά 30%.
Στο Άγιο Νικόλαο αναγκάζονται οι συνάδελφοι των πρακτορείων Σητείας και Ιεράπετρας να μεταβαίνουν καθημερινά στον
Άγιο Νικόλαο και να μισοκαλύπτουν τις
ανάγκες της περιοχής.
Στο Ηράκλειο τα πρακτορεία Αρκαλοχωρίου και Χερσονήσου έχουν μόνιμα
το πρόβλημα στελέχωσης όπως και στην
έδρα της περιοχής, με αποτέλεσμα όλες οι
δραστηριότητες να μένουν πίσω.
Συνέπεια όλων η εξυπηρέτηση του καταναλωτή να χαρακτηρίζεται εξοργιστική.
Για να γίνει μια μελέτη και να ηλεκτροδοτηθεί ένας καταναλωτής πολλές φορές
χρειάζεται χρονικό διάστημα πάνω από
οκτώ μήνες.
Με την είσοδο των εργολάβων στην
επιχείρηση η ποιότητα της εργασίας και η
ασφάλεια του Δικτύου και των παροχών
δοκιμάζονται.
Όλα τα παραπάνω φορτίζουν κατά τα
άλλα ικανούς της ιεραρχίας στη Περιοχή με αποτέλεσμα την ψυχολογική πίεση
προς τους υπαλλήλους και την επιφόρτιση
μεγάλου όγκου δουλειάς σ’ αυτούς, ενώ
ξέρουν ότι είναι αδύνατον να εκτελεσθεί
σωστά.
Και γνωρίζουμε όλοι ότι ο υπάλληλος
που δεν έχει την αδυσώπητη πίεση είναι ο
καλός γιατί έχει τη δυνατότητα να ελέγχει
την εργασία του, ενώ αυτός που πρεσάρεται και δεν μπορεί να πάρει ανάσα, αυτός
θα κάνει το λάθος και τελικά αυτός που
δουλεύει παραπάνω θα είναι ο κακός.
Δεν περιμένουμε να αλλάξουν πολλά
πράγματα γιατί ξέρουμε που το πάνε αυτοί
που διοικούν.
Η προσπάθειά μας είναι να γνωρίζει ο
κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και να πιέσουμε το Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε. να συμπαρασταθεί στο συνάδελφο μας Στρατάκη Νίκο.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗ Σ
Δ.Ε.Μ.Ε
Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων της ΔΕΗ, προγραμματίζουν τη διάλυση της Δ/νσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την μετατροπή της
σε θυγατρική της ΔΕΗ – Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Στα σχέδια της κατάργησης προβλέπεται η μετάθεση του προσωπικού σε
άλλες Δ/νσεις ενώ 15 περίπου άτομα θα
απορροφηθούν από την υπόψη θυγατρική ή όποια έχει ήδη ιδρυθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Έτσι όλοι πού με την επιλογή αυτή
μια απαραίτητη Δ/νση της ΔΕΗ ΑΕ
καταργείται και μια ιστορία τόσων χρόνων καθώς και η τεχνογνωσία του προσωπικού παραχωρείται στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ. Γιατί άραγε διαλύεται η
χρήσιμη αυτή Δ/νση και δεν παραμένει
στην μητρική ΔΕΗ, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες εταιρείες του
εξωτερικού, ώστε να διασφαλίζεται ο
σωστός προγραμματισμός στον τομέα
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ο
οποίος οδηγεί τόσο στο συμφέρον της
ΔΕΗ όσο και στην διατήρηση της ηγετικής μορφής στον τομέα της ενέργειας,
αλλά και των ανανεώσιμων πηγών;
Επιπλέον στην περίπτωσή μας και με
την προσάρτηση των μικρών υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ στη θυγατρική αυτή,
προκαλεί άμεσα ερωτήματα για το πώς
επιβουλεύονται οι αρμόδιοι την συρρίκνωση της ΔΕΗ. Με την πράξη τους
αυτή αποδεικνύεται ότι στοχεύουν με
πλάγιο τρόπο να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ ΑΕ σε θυγατρική
της ΔΕΗ όπου μελλοντικά μπορεί να
γίνει το φιλέτο σε κάθε επίδοξο ανταγωνιστή.
Δυστυχώς καμιά αντίδραση. Όλα
έχουν αφεθεί στα σχέδια των αρμοδίων
που προωθούν την σμίκρυνση της ΔΕΗ
και την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ζημιώνοντας ανεπανόρθωτα το
κοινωνικό σύνολο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,
αρκέστηκε σε μια τουφεκιά στο αέρα
δηλ. σε ένα λιτό Δελτίο τύπου ΕΥΓΕ!!!.


T Ο Π Ι Κ Ε Σ Ε Ν ΩΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κομοτηνή 28/09/2006
Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Κύριε Δ/ντά
Έχετε ενημερωθεί ήδη από το Δ/ντή
αλλά και απ’τούς εκπροσώπους των
εργαζομένων της Περιοχής μας για
τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού και
τα προβλήματα που δημιουργούνται
απ΄αυτήν, στη λειτουργία του Τομέα
Εμπορίας Πελατών.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα
όμως, τα προβλήματα στον εργασιακό χώρο είναι τόσο πιεστικά, που μας
ανάγκασαν να προβούμε στη σύνταξη
αυτού του εγγράφου ως Τοπική Ένωση Ροδόπης ΕΔΟΠ/ΔΕΗ για να ζητήσουμε άμεσα την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού.
Φιλότιμες και αξιόλογες προσπάθειές γίνονται από το Δ/ντή μας – βοήθεια
από προσωπικό όμορων νομών – οι
οποίες όμως δεν επιλύουν το πρόβλημα αφού αυτή η βοήθεια είναι περιορισμένη και ελάχιστου χρόνου.
Ο αριθμός του προσωπικού του ΤΕΠ

έχει μειωθεί δραματικά, καθώς δύο
υπάλληλοι είναι σε αναρρωτική μετά
από σοβαρά προβλήματα υγείας και
σε μικρό χρονικό διάστημα θα συνταξιοδοτηθούν, ένας λόγω ασθενείας δεν
δύναται να ασχοληθεί με το αντικείμενό του (ταμείο), δύο συναδέλφισσες
απουσιάζουν λόγω εγκυμοσύνης και
θα επιστρέψουν στην εργασία τους
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
και ένας συνάδελφος απεβίωσε αιφνίδια.
Τα γεγονότα αυτά έχουν ως συνέπεια να είναι ανέφικτος ο διαχωρισμός
Εμπορίας Δικτύου, να υπολειτουργεί ο
ΤΕΠ της Περιοχή μας και να μη μπορεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον
υφιστάμενο αριθμό πελατών παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες και την εργατικότητα των υπαρχόντων συναδέλφων.
Σήμερα ο αριθμός πελατών ανέρχεται σε 59.000 και συνεχίζει να αυξάνεται αφού ραγδαία αυξάνεται και η
ανοικοδόμηση αλλά και ο αριθμός
των νέων φοιτητών, στρατιωτικών,
παλιννοστούντων και αγροτών.
Ενόψει του επικείμενου διαχωρι-

σμού ζητούμε την άμεση επίλυση του
προβλήματος μας έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της επιχείρησής χωρίς άγχος
και δυσαρέσκεια, αλλά με όρεξη για
δημιουργία και παραγωγικότητα.
Αντιλαμβάνεστε την σοβαρότητα
της κατάστασης την οποία ευελπιστούμε ότι, θα εξετάσετε σε σύντομο
χρονικό διάστημα, και θα φροντίσετε
γα την επίλυση των προβλημάτων μας
το συντομότερο δυνατό. Εμείς σας
παρακαλούμε για την πρόσληψη τουλάχιστον οκτώ ατόμων στην περιοχή
μας.
Λύσεις με ημίμετρα απλά θα σκεπάσουν το πρόβλημα δίνοντάς μας μια
παροδική ανάκαμψη με ημερομηνία
λήξης.
Με εκτίμηση
Η Γραμματέας
ΜΠΑΖΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
η Πρόεδρος
ΦΙΛΙΩ ΠΕΡΒΑΝΑ

Αποζημιώσεις για τους καταναλωτές
Αποζημιώσεις για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος
και την πτώση των τάσεων
θα μπορούν να διεκδικούν οι
καταναλωτές τόσο από την
ΔΕΗ όσο και από τις ιδιωτικές
εταιρείες διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας που θα μπορούν να
πωλούν ρεύμα στα νοικοκυριά από την 1η Ιουλίου 2007.
Αυτό προβλέπει ο νέος
Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που έδωσε στη
δημοσιότητα η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας για διαβούλευση μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2006. Η ΡΑΕ θα δώσει
την τελική της γνωμοδότηση


μέχρι την 15η Δεκεμβρίου.
Η ΡΑΕ προτείνει τη θέσπιση,
σύμφωνα με όλα όσα ισχύουν
και σε άλλα κράτη – μέλη της
Ε.Ε. ελάχιστων προτύπων ποιότητας παροχής υπηρεσιών
προς τους πελάτες αλλά και
ποινικών ρητρών υπέρ του
πελάτη σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους.
Σύμφωνα με την ΡΑΕ τέτοια
πρότυπα είναι η σύνδεση του
πελάτη με το δίκτυο, η αποκατάσταση της παροχής, τα προβλήματα που σχετίζονται με
την τάση και την μέτρηση, την
επαφή με τους καταναλωτές
εγγράφως ή με προσωπικές

συναντήσεις ή τηλεφωνικώς,
την έκδοση τιμολογιών. Η ΡΑΕ
προτείνει ότι στις περιπτώσεις
που οι επιχειρήσεις αποτύχουν να παράσχουν υπηρεσία
σύμφωνα με το πρότυπο που
έχουν καθορίσει θα πρέπει να
καταβάλουν αποζημιώσεις
στους πελάτες τους. Τα ποσά
που θα δικαιούνται οι καταναλωτές θα μπορούν να τα λαμβάνουν μέσω συμψηφισμού
στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι
της δεν έχουν να φοβηθούν
τίποτα από τις προτάσεις αυτές
της ΡΑΕ. Τίθενται όμως ορισμέ-

να ερωτηματικά σχετικά με
την επάρκεια των μηχανισμών
που θα διαθέτουν οι ιδιώτες
– έμποροι της ηλεκτρικής
ενέργειας, μετά την πολυδιαφημισμένη «απελευθέρωση»
της αγοράς. Με ποιους μηχανισμούς θα προχωρήσουν;
Με ποια δίκτυα; Με ποιους
εξειδικευμένους υπαλλήλους;
Με ποια εμπειρία και με ποια
τεχνογνωσία; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που
ζητούν άμεσες απαντήσεις
από το Υπουργείο Ανάπτυξης
αλλά και από την Διοίκηση της
ΔΕΗ, η οποία δείχνει να μην
έχει αντιληφθεί την σοβαρότηENΩΣΗ
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Α ΚΙΝΗΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ:
ο κοιμώμενος γίγαντας

Έ

νας κρυμμένος θησαυρός υπάρχει στα «σπλάχνα» της ΔΕΗ. Ένας θησαυρός η αξία του οποίου αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό του 1.45 δισεκατομμυρίων δραχμών και ο οποίος εν πολλοίς παραμένει αναξιοποίητος παρά τις
οχλήσεις των εργαζομένων και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη που παρουσίασε η κοινοπραξία των τραπεζών και των εξειδικευμένων εταιρειών real estate (Τράπεζα Πειραιώς, Credit
Suisse, Εμπορική Τράπεζα, Πειραιώς Real Estate, Emporiki Real Estate, Lambert
Smith Hampton) η συνολική αξία του μητρώου παγίων ανέρχεται σε 1.446.300
εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η συνολική αξία των ταυτοποιημένων ακινήτων, δίχως τους υποσταθμούς πόλεων ανέρχεται σε 1.226.697 εκατομμύρια
ευρώ και μαζί με τους υποσταθμούς σε 1.277.776 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά
στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων ανήκει το 15% περίπου, στη Γενική Διεύθυνση
Παραγωγής (ατμοηλεκτρικοί σταθμοί, οικισμοί κλπ) περίπου το 30%, στη Γενική
Διεύθυνση Διανομής το 32%, ενώ τα υπόλοιπα εντάσσονται στα ακίνητα των
κεντρικών υπηρεσιών.
Συνολικά μαζί με τους υποσταθμούς πόλεων η ΔΕΗ έχει στην κατοχή της περίπου 7.000 ακίνητα (6.938 για την ακρίβεια) εκ των οποίων αξία έχουν τα 3.293.
Στην μελέτη που παρουσίασε η κοινοπραξία δεν περιλαμβάνονται οι βάσεις
πύργων, που φθάνουν στους 31.000 και έχουν συνολικό εμβαδόν 3.500.000
μέτρα. Χωρίς τους υποσταθμούς και τους πύργους τα ακίνητα υπολογίζονται σε
793 εκ των οποίων αξία έχουν τα 560.
Τη μερίδα του λέοντος σε αξία έχουν οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί της ΔΕΗ, με
συνολική λογιστική αξία τα 329 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν οι εγκαταστάσεις σε γραφεία, αποθήκες κλπ με λογιστική αξία 207, 34 εκατομμύρια ευρώ και
τα ορυχεία με 196.8 εκατομμύρια ευρύ. Από τα αξιολογηθέντα ακίνητα η αξία
όσων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, σε κτίρια με το οικόπεδό τους φθάνει τα
544 εκατομμύρια ευρώ και σε οικόπεδα μόνο στα 26 εκατομμύρια ευρώ.
Το σημείο όμως που πρέπει να υπογραμμιστεί στην εν λόγω έκθεση είναι ότι
οι συντάκτες της συνιστούν περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση για τυχόν κρυμμένς υπεραξίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της ΔΕΗ μελετά την ίδρυση και λειτουργία θυγατρικής εταιρείας που θα δραστηριοποιηθεί στο real estate. Το νέο
αυτό θυγατρικό σχήμα που θα προκύψει θα έχει τη μορφή δύο εταιρειών, μιας
εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και μιας εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων.
Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε πως αυτή τη στιγμή η κοινοπραξία που
έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης έχει ολοκληρώσει μόνο την α’ φάση.
Η β’ φάση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η γ’
φάση μέσα στον Δεκέμβριο. Στη συνέχεια η ΔΕΗ θα πρέπει να εξετάσει σε επίπεδο, στρατηγικής πλέον, τις εναλλακτικές λύσεις που έχει προκειμένου να αξιοποιήσει το δυναμικό που κρύβεται στα σπλάχνα της στον τομέα του real estate
ή και στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων. Για το σκοπό αυτό ήδη μελετώνται από
το διεθνές περιβάλλον οι βέλτιστες περιπτώσεις αξιοποίησης ακινήτων όπως
είναι εκείνη της sale and lease back της ισπανικής Endesa, της ελβετικής – σουηδικής ΑΒΒ και της αγγλικής Shell καθώς και η περίπτωση της αγγλικής Kingfisher
και η δημιουργία των αγγλικών Mall and Junction Funds.
Tο ζητούμενο πάντα είναι να μην κερδοσκοπούν κάποιοι σε βάρος της ΔΕΗ
και συμβεί δηλαδή αυτό που συμβαίνει πάντοτε. Διασφάλιση κερδών σε βάρος
της ΔΕΗ και κατ’ επέκταση του κοινωνικού συνόλου, υπέρ των ολίγων κερδοσκόπων.
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Εξαιρείται ο λιγνίτης
από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης

Εντός των ημερών αναμένεται να εκδηλωθεί
νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με
την εισαγωγή στη Βουλή ειδικής ρύθμισης για
την εξαίρεση του λιγνίτη από την επιβολή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το Ν
3483/2006 ο λιγνίτης όπως και όλα τα υπόλοιπα στερά καύσιμα, σύμφωνα με την σχετική
Κοινοτική Οδηγία θα πρέπει από την 1η Ιουλίου
2006 να φορολογηθούν με 0.3 ευρώ/ gigajoule.
Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 105 εκατομμύρια
ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει
κάνει η ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που προωθείται
η εξαίρεση του λιγνίτη από την επιβολή ειδικού
φόρου κατανάλωσης θα στηριχθεί στην Κοινοτική Οδηγία 2003/96 σύμφωνα με την οποία οι
εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμα
της μη επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης
στα στερεά καύσιμα που προορίζονται για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση που
νομοθετική αυτή ρύθμιση περάσει από την
Βουλή, η ΔΕΗ θα ωφεληθεί περίπου με 105
εκατομμύρια ευρώ και θα δώσει μια ανάσα στα
ήδη βεβαρημένα οικονομικά της αποτελέσματα των τελευταίων εξαμήνων.


TΥΠΟΣ
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Ρ Ε Υ Μ Α Φ Θ ΗΝΟ
Ελλάδα: το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα στην Ε.Ε
Τις φθηνότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους
καταναλωτές έχει η Ελλάδα.
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έσωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η Στατιστική
Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
αυτά τον Ιανουάριο του 2006
η τιμή των 100 KW ήταν μόλις
7.01 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος
της Ε.Ε. των «25» ήταν 14,16
ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσιος.
Σύμφωνα με την Eurostat η
χαμηλή αυτή τιμή οφείλεται
στην χαμηλή φορολογία, σε
συνδυασμό με τη συγκράτηση των περιθωρίων κέρδους
της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να
επωφελούνται τα νοικοκυριά
στην Ελλάδα από τις φθηνότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωζώνη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι η τιμή
παραγωγής (χωρίς φόρους)
ήταν 6.43 Ευρώ, ενώ ο μέσος
όρος στην Ε.Ε. ήταν 10,78.
Μόνο δύο μέλη, η Εσθονία
και Λιθουανία είχαν χαμηλότερη τιμή παραγωγής από την

Ελλάδα. Η ακριβότερη τιμή
παραγωγής
καταγράφηκε
στην Ιταλία με 15,48 ευρώ ανά
100 KW ενώ ακολούθησαν το
Λουξεμβούργο (13,90 ευρώ)
και η Γερμανία (13,74 ευρώ).
Η Ελλάδα έχει και τη χαμηλότερη φορολογία στην ηλεκτρική ενέργεια, αφού περιορίζεται μόνο στην επιβολή
Φ.Π.Α. Το ύψος της φορολογίας φτάνει τα 0.58 ευρώ ανά
100 KW ενώ ο μέρος όρος
στην Κοινότητα ήταν επταπλάσιος (3.38 ευρώ). Η χώρα
με την υψηλότερη φορολογία
είναι η Ολλανδία με 8,80 ευρώ
ανά 100 KW και στην δεύτερη
θέση η Ιταλία με 5.60 ευρώ.
Όσον αφορά στην ενέργεια
για βιομηχανική χρήση θα
πρέπει να σημειώσουμε πως
η Ελλάδα με 7.27 ευρώ ανά
100 KW ήταν η φθηνότερη
μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και μέσα στις τρεις
φθηνότερες στην Ε.Ε. Στην
Ελλάδα, επίσης, καταγράφηκε και η δεύτερη μικρότερη
φορολογία στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικής χρήσης με 0.60 ευρώ

ανά 100 KW. Τη χαμηλότερη
φορολογία την έχει η Πορτογαλία με 0.41 ευρώ.
Εκείνο που δεν αναφέρει η
έκθεση της Eurostat και αξίζει να υπογραμμιστεί είναι
ότι η ΔΕΗ ακολουθώντας την
πολιτική εκμετάλλευσης των
στερεών καυσίμων, κατορθώνει να έχει σταθερότητα
τιμών και ασφάλεια στην προμήθεια πρώτων υλών για την
ηλεκτροπαραγωγή, πράγμα
που έχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες γιατί αφενός δεν
διαθέτουν πρώτες ύλες στο
Χώρα

υπέδαφός τους και αφετέρου
έχουν προσδεθεί στο άρμα
του φυσικού αερίου με ότι
εξαρτήσεις αυτό σημαίνει.
Τέλος, στην έρευνα της
Eurostat γίνεται και σύγκριση
της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών,
όπου οι Έλληνες με 8.01 μονάδες Αγοραστικής Δύναμης
(ενιαίος τρόπος σύγκρισης
του βιοτικού επιπέδου) ανά
100 KW είχαν την φθηνότερη
τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των «25».

Τιμής βάσης

Φόροι

Σύνολο

Ελλάδα

6,43

0,58

7,01

Λουξεμβούργο

13,90

2,13

16,03

Πορτογαλία

13,40

0,70

14,10

Ιρλανδία

12,85

2,05

14,90

Ισπανία

9,40

2,07

11,47

Βέλγιο

11,23

3,19

14,43

Γαλλία

9,05

3,00

12,05

Φιλανδία

8,09

2,39

10,48

Γερμανία

13,74

4,58

18,32

Αυστρία

8,94

4,46

13,40

Ολλανδία

12,07

8.80

20,87

Ιταλία

15,48

5,60

21,08

Ε.Ε.

10,78

3,38

14,16

Πηγή: Eurostat

ΝΕΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Τ

ην αντικατάσταση δύο λιγνιτικών
μονάδων στον σταθμό της Μεγαλόπολης από μονάδα συνδυασμένου
κύκλου φυσικού αερίου και την κατασκευή
μιας νέας λιγνιτικές μονάδας σύγχρονης
τεχνολογίας στη Δυτική Μακεδονία αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανανέωσης και αντικατάστασης του
ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης. Υπέβαλλε μάλιστα αίτηση στην
ΡΑΕ. Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με


το πρόγραμμα αντικατάστασης συνολικά
1.600 MW παλαιών μονάδων από καινούριες. Σημειώνουμε ότι έχει ήδη αποφασιστεί η
αντικατάσταση μονάδας του Αλιβερίου επίσης από μονάδα φυσικού αερίου και είναι
σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάθεση
του έργου, αλλά με μεγάλες και εν πολλοίς
ακατανόητες καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχετικός
διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη – κατασκευή θα προκηρυχθεί το 2007 με προοπτική ολοκλήρωσης του έργου το 2011. Τα

έργα τροφοδοσίας των μονάδων Μεγαλούπολης και Αλιβερίου με φυσικό αέριο, καθώς
και τα έργα μεταφοράς υψηλής τάσης επιτρέπουν μελλοντικά την ανάπτυξη και μιας
δεύτερης μονάδας παρόμοιας ισχύος τόσο
στη Μεγαλόπολη όσο και στο Αλιβέρι. Για
το Αλιβέρι μάλιστα η δεύτερη μονάδα είναι
εξαιρετικά πιθανή αν αντιδράσουν οι κάτοικοι και νεοεκλεγέντες δημοτικοί άρχοντες
του Κερατσινίου, για το οποίο προορίζεται η
τέταρτη μονάδα.
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ΟΑΠ
OAΠ

Μ

ε εντολή της Δ/
κησης του ΟΑΠ
οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
Υγειονομικές
επιτροπές,
μεταστεγάζονται στο πολυιατρείο στα κάτω Πατήσια
με το σκεπτικό να αποσυμφορεθούν οι υπηρεσίες του
κτηρίου που στεγάζεται ο
ΟΑΠ επί της οδού ΜΥΛΛΕΡΟΥ!!!
Φτηνές δικαιολογίες για
να καλύψουν προφανώς
ελεύθερο χώρο του κτιρίου
στα Πατήσια χωρίς βεβαίως, να υπολογίσουν τις
παρενέργειες που δημιουρ-

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ

γούνται μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και προσωπικό
που πρέπει να μετακινηθεί
σε άλλη περιοχή με τα γνωστά συγκοινωνιακά προβλήματα.
Άραγε τον ταλαιπωρημένο ασφαλισμένο – συνταξιούχο αλλά και συνάδελφο
ποιος τον σκέφτηκε; Πως
θα μετακινηθεί στα Κάτω
Πατήσια, πόσες ώρες ή
μέρες θα χρειαστεί για να
ολοκληρώσει τις ανάγκες
του, αφού οι υπηρεσίες
αυτές έχουν άμεση σχέση
μεταξύ άλλων υπηρεσιών
που συστεγάζονται σήμε-

ρα στη ΜΥΛΛΕΡΟΥ; Τι θα
λένε αύριο, πέρασε από τη

ΜΥΛΛΕΡΟΥ ή θα μας απαντήσει η ΜΥΛΛΕΡΟΥ μέσω
FAX…. Δηλ. στείλε πατέρα
την εύχή!! Γιατί όλα γίνονται
δύσκολα ώστε να ταλαιπωρούνται όλοι δηλ. εργαζόμενοι και ασφαλισμένοι;
Τέλος πάντων γιατί η διοίκηση του ΟΑΠ συνεχίζει
με την τακτική της να δημιουργεί τόσα προβλήματα
στο προσωπικό αλλά και να
ζημιώνει το κύρος του ΟΑΠ.
Το ποτήρι ξεχείλισε. Φτάνει
πια. Οι αρμόδιοι να το ξανασκεφτούν καλύτερα πριν
βρεθούν προ εκπλήξεως.

Απευθείας αναθέσεις προμηθειών:
ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;

Μετά από δημοσιεύματα που
είδαν το φως της δημοσιότητας το
θέμα των μεγάλων ελλείψεων σε
υλικά διανομής της ΔΕΗ αλλά και τις
μεθοδεύσεις που ακολουθούνται εν
κρυπτώ και παραβύστω στις προμήθειες υλικών με απευθείας αναθέσεις, έφτασε στη Βουλή.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
εδώ και καιρό οι εργαζόμενοι και το
συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ διαμαρτύρονται για την μεγάλη έλλειψη
υλικών διανομής (συνολικά αναφερόμαστε σε 100 περίπου υλικά όπως
καλώδια, αγωγοί, μονωτήρες, στύλοι
κλπ). Η έλλειψη αυτή αποτελεί μια
από τις κύριες αιτίες για τη μη ενίσχυση και βελτίωση του δικτύου και
την ελλιπή του συντήρηση αλλά και
για τις αποκαταστάσεις των βλαβών,
τις ηλεκτροδοτήσεις, τις παραλλαγές
κλπ.
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ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή
των υλικών και να αποτραπεί η εξάντλησή τους, παράδερνε στην εσωτερική διοικητική της κρίση με αποτέλεσμα μέχρι το καλοκαίρι του 2005
να μην γίνει κανένας διαγωνισμός.

Το 1997 είχαν υπογραφτεί 30 προγραμματικές συμφωνιές για την προμήθεια όλων αυτών των υλικών, οι
οποίες, σταδιακά έληξαν το 2004 και
το 2005. Αντί όμως η διοίκηση της
ΔΕΗ να προετοιμάζει την προκήρυξη των απαραίτητων διαγωνισμών,

Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια.
Η άλλη μισή είναι ότι η σημερινή
διοίκηση της ΔΕΗ προχωρεί σε μεγάλες προμήθειες βασικών υλικών
διανομής με απευθείας αναθέσεις,
καταστρατηγώντας έτσι κάθε αρχή
διαφάνειας. Λησμονεί η σημερινή
διοίκηση της ΔΕΗ ότι η Ελλάδα για
παρόμοιες προμήθειες υλικών σε
νοσοκομεία με απευθείας αναθέσεις
έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και το ερώτημα είναι
ότι σε μια παρόμοια περίπτωση ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο για τις
αναθέσεις αυτές;


Α Γ Ω Ν Α Σ Δ Ρ ΟΜΟΥ
Από τους «εθνικούς προμηθευτές»
στους «εθνικούς πρωταθλητές»
Πρόσβαση στο ισχυρό «όπλο» της ΔΕΗ, τον λιγνίτη, θα διεκδικήσουν μέσω των σχετικών διαγωνισμών του ΥΠΑΝ οι μεγάλοι ιδιωτικοί
όμιλοι. Ειδικότερα για τη διεκδίκηση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου τη Βεύης, όπου ήδη προκηρύχθηκε διαγωνισμός, κατέθεσαν
προσφορές η κοινοπραξία ΕΛΤΕΧ – Μυτιληναίος, ο όμιλος Κοπελούζου μέσω της εταιρείας Damco Energy, η ΔΕΗ, η τεχνική εταιρεία
ΑΚΜΗ, η ΤΕΡΝΑ και η λατομική εταιρεία Τσοκάνης.
Αναφορικά με τη συνεργασία των ομίλων Μυτιληναίος και Ελληνική Τεχνοδομική σημειώνεται πως στο σχήμα αναμένεται να συμμετάσχουν και τα «Ελληνικά Πετρέλαια» δηλαδή ο όμιλος Λάτση. Η κοινοπραξία αυτή απ’ ότι φαίνεται έχει «βάλει στο μάτι» και την διεκδίκηση μελλοντικών λιγνιτικών εκμεταλλεύσεων, όπως είναι αυτές της Ελασσόνας και της Δράμας.
Πολύ κοντά, φέρονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην απόκτηση μεγάλου ορυχείου λιγνίτη της Αχλάδας στη Φλώρινα, η κοινοπραξία των ομίλων ΕΛΤΕΧ και Μυτιληναίου.

Πίσω έχει η «Αχλάδα» την ουρά
Η διοίκηση της ΔΕΗ όμως έσπευσε, λίγες
ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να υπογράψει
μνημόνιο συνεργασίας με τους εκμεταλλευτές του Λιγνιτορυχείου Αχλάδας, που
γειτνιάζουν με την Βεύη. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε σε μακροπρόθεσμη βάση καύσιμο για
τη μονάδα της Φλώρινας, αλλά ακόμη δεν
μπορεί να εξηγήσει πως η προμήθεια θα
γίνεται σε τιμές προσαυξημένες κατά 20%.
Μάλιστα, δεν λείπουν και οι φήμες ότι με
το μνημόνιο αυτό η τιμή του λιγνίτη ανέβηκε κατά 20% χωρίς να υπάρχει κάποιος,
εμφανής λόγος, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι
που υποστηρίζουν ότι αυτή η συμφωνία
της ΔΕΗ δίνει ουσιαστικά ένα επιπλέον
πλεονέκτημα στην κοινοπραξία ΕΛΤΕΧ
– Μυτιληναίου για την διεκδίκηση της
Βεύης και την παράλληλη διαχείριση των
δύο ορυχείων, με δεδομένο ότι η εταιρεία
ΑΚΤΩΡ του ομίλου Μπόμπολα είναι ήδη
μέσα στο λιγνιτορυχείο της Αχλάδας.
Κανείς ακόμη δεν έχει δώσει εξηγήσεις
δημόσια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και το καθεστώς εκμετάλλευσης της Αχλάδας, τα οποία είναι ιδιαίτερα
περιπλεγμένα. Η ΜΕΤΕ, η εταιρεία που έχει
εκμισθώσει και εκμεταλλεύεται σήμερα το
ορυχείο, ισχυρίζεται ότι έχει τα δικαιώματα
μέχρι το 2012. Από την άλλη, πληροφορίες
αναφέρουν ότι το κοίτασμα έχει εξαντληθεί και για να γίνει η επέκταση του ορυχείου θα πρέπει να μεταφερθεί ολόκληρο
χωριό με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε απαλλοτριώσεις, χρόνο, καθυστερήσεις κλπ.
Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα πρέπει να
δώσουμε στο γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων της ΔΕΗ σε εισήγησή


της προς την διοίκηση ανέφερε: «Λόγω
ύπαρξης σημαντικών νομικών – διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η
εταιρεία και της σοβαρής εκκρεμότητας
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της, υπάρχουν ερωτήματα για την ομαλή συνέχιση
της προμήθειας λιγνίτη από την εταιρεία
Λιγνιτορυχεία Αχλάδας μετά τον Μάιο του
2007».
Σε όλα αυτά η διοίκηση της ΔΕΗ απαντά
με αιδήμονα σιωπή.
Ελασσόνα και Δράμα: τα νέα φιλέτα
Την εκμετάλλευση δύο ακόμη κοιτασμάτων λιγνίτη που διαθέτει η χώρα, ένα στην
Ελασσόνα και ένα στη Δράμα, σκοπεύει να
«βγάλει στο σφυρί» το Υπουργείο Ανάπτυξης με διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση
ότι όλα θα εξελιχθούν καλώς στον διαγωνισμό της Βεύης. Στα κοιτάσματα αυτά
έχουν γίνει γεωλογικές μελέτες από το
ΙΓΜΕ σύμφωνα με τις οποίες το πρώτο έχει
απόθεμα 146 εκατομμυρίων τόνων και το
δεύτερο 900 εκατομμυρίων τόνων, πράγμα που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν το
4.6% και το 28% των συνολικών αποθεμάτων λιγνίτη που διαθέτη η χώρα.
Τα «φιλέτα» είναι μεγάλα και ζουμερά και οι «εθνικοί πρωταθλητές», όπως
ονομάζουν τώρα τους «νταβατζήδες του
Μπαϊρακτάρη», έχουν λάβει θέσεις και
ακονίζουν τα μαχαιροπήρουνά τους.
Ποιοι είναι οι «Εθνικοί πρωταθλητές;»
Η αναμενόμενη από καιρό συμμαχία
στον ελληνικό χώρο εκδηλώθηκε με την
προκήρυξη του διαγωνισμού για το λιγνιτορυχείο της Βεύης. Διεκδικητές εμφανίστηκαν η Ελληνική Τεχνοδομική (όμιλος

Μπόμπολα) και ο όμιλος Μυτιληναίου. Οι
προθέσεις τους είναι σαφείς και προφανείς. Αποσκοπούν στην προσέλκυση και
των Ελληνικών Πετρελαίων (όμιλος Λάτση)
και εξετάζουν τις δυνατότητες ίδρυσης
ακόμη μιας ενιαίας ενεργειακής εταιρείας
στην οποία οι εταίροι θα συνεισφέρουν
όλα τα ενεργειακά τους πάγια: την Ενεργειακή Θεσσαλονίκης τα ΕΛΠΕ με τη μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής, τα αιολικά πάρκα
που διαθέτουν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, τα υδροηλεκτρικά και τις άδειες
ηλεκτροπαραγωγής. Οι τελευταίες είναι
μία στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας για τον
όμιλο Μυτιληναίου και μία στον ίδιο νομό
για τον όμιλο Μπόμπολα, όπου η εταιρεία
διαθέτει το 30% με πλειοψηφική συμμετοχή 65% να διαθέτει η ιταλική Edison και
συμμετοχή 5% του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ του
Στασινόπουλου.
Δεύτερος «εθνικός πρωταθλητής» είναι
ο όμιλος Motor Oil του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ο οποίος έχει συνάψει συμμαχία με
την ισπανική Iberdrola, η οποία εξαγόρασε το 70% της άδειας ηλεκτροπαραγωγής
στους Αγίους Θεοδώρους., δίπλα ακριβώς
από το διυλιστήριο του ομίλου. Ο όμιλος
Morot Oil διατηρεί το 30% της άδειας
ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι δύο συνέταιροι φέρονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν με ιδιαίτερο «σθένος» την πρώτη
άδεια ηλεκτροπαραγωγής τον ερχόμενο
Φεβρουάριο.
Ο τρίτος μεγάλος «εθνικός πρωταθλητής» είναι η Enelco του ομίλου Κοπελούζου. Η εταιρεία έχει ιδρυθεί από την ιταλική
«ΔΕΗ» και την Prometheus Gaz. Η εταιρεία
έχει εξασφαλίσει δύο άδειες ηλεκτροπαραγωγής στη Θράκη και στη Χαιρώνια
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Βοιωτίας με σκοπό όμως να αξιοποιήσει
μόνο την δεύτερη. Η Enel πρόσφατα αύξησε τη συμμετοχή της σε 75% στην Enelco
ελέγχοντας πλέον την εξέλιξη στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ το υπόλοιπο 25% της
Prometheus Gaz που ανήκει στην ρωσική
Gazexprot και τον όμιλο Κοπελούζου.
Υπάρχει και η «Β’ εθνική» των «πρωταθλητών», στην οποία συμμετέχει η ισπανική Endesa, η οποία πύκνωσε τις επαφές
της το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας
κυρίως με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή του Γ.
Περιστέρη αλλά και η γερμανική RWE η
οποία τουλάχιστον 3 φορές τους τελευταίους έξι μήνες έκαναν κρούσεις στα ΕΛΠΕ,
δίχως ιδιαίτερο αποτέλεσμα.
Η συμμαχία Alstom - METKA
Η Alstom είναι πλέον και επισήμως ο
διεθνής σύμμαχος του ομίλου Μιυτιληναίου και της ΜΕΤΚΑ. Η συμμαχία αυτή ήταν
αναπόφευκτη μπροστά στο νέο σκηνικό
που διαμορφώνεται από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Οι δύο εταιρείες
προσβλέπουν σε έργα συνολικού ύψους
άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην
Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή
της Ν.Α. Ευρώπης.

Στα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα η
ΜΕΤΚΑ θα ηγείται ως γενικός εργολάβος
και με τη υποστήριξη της Alstom θα ετοιμάζει τις προσφορές. Η ΜΕΤΚΑ θα ηγείται
των έργων που σχετίζονται με την παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών καλύπτοντας
τους λέβητες και τον περιβαλλοντικό εξοπλισμό, ενώ η Alstom θα ηγείται των έργων
που περιλαμβάνουν τον κύριο στροβιλικό
εξοπλισμό.
Με δεδομένη την σχεδόν «αποκλειστική
συνεργασία» της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια
με τον όμιλο Μυτιληναίου γίνεται προφανές ποιος είναι ο στόχος αυτής της συνεργασίας. Το περαιτέρω «δέσιμο» της ΔΕΗ
στις προμήθειες εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής από ένα και μόνο προμηθευτή
με ό,τι αυτό σημαίνει για τις τιμές και την
αξιοποίηση του ανταγωνισμού προς όφελος της επιχειρήσης.
Ο ρόλος της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ
Με την Βεύη και τους τρεις διαγωνισμούς
του ΔΕΣΜΗΕ «παίζονται» συνολικά πάνω
από 1.500 MW. Με άλλα λόγια η ισχύς είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητική και μάλιστα αν
λάβουμε υπόψη μας ότι η ισχύς αυτή θα
προέρχεται από ένα «μίγμα» καυσίμων»,
έτσι ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε όμι-

λος κερδίσει να «παίξει» με απαιτήσεις
στην αγορά και με μειωμένο επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό, επιπλέον, καθορίζει και
τους όρους του παιχνιδιού με δυνατότητες συμμαχιών και κινήσεων με ευρύτερες
διαστάσεις. Με άλλα λόγια όλη η κερκίδα
«δουλεύει» για τους «πρωταθλητές».
Οι απειλές για την ΔΕΗ
Η ΔΕΗ θα αντιμετωπίσει μεγάλη απώλεια εσόδων που θα δυσχεράνουν ακόμη
περισσότερο την ήδη βεβαρημένη από
αστοχίες (;) των διοικήσεων της, θέση.
Ήδη η ΔΕΗ βαρύνεται με ένα υπέρογκο
χρέος της τάξεως των 3.7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η απελευθέρωση της αγοράς
τον Ιούνιο του 2007 θα φέρει σημαντικές
αλλαγές για τις οποίες κανείς δεν δείχνει
να ενδιαφέρεται. Οι οικιακοί πελάτες
θα θεωρούνται επιλέγοντες και τότε θα
επιχειρήσουν να εισβάλλουν στο λιανεμπόριο διάφορες ντόπιες και ξενόφερτες
εταιρείες. Αυτή την απειλή όμως η ΔΕΗ θα
μπορούσε να την μετατρέψει σε συγκριτικό πλεονέκτημα παρουσιαζόμενη ως
ένας σοβαρός προμηθευτής ηλεκτρικής
ενέργειας. Διαφορετικά η μοίρα της είναι
η απαξίωση και ο διαμελισμός. Μετά όμως
θα είναι αργά για κλάματα και θρήνους.

Η αγωνία των αγω γών και ο φτωχός συγγενής
Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγοι
μήνες από την υπογραφή των προσυμφώνων για την κατασκευή του αγωγού
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη και τα
πράγματα δείχνουν ότι όλα βρίσκονται
και πάλι στο σημείο μηδέν.
Η Ρωσία, ακολουθώντας το δόγμα
Πούτιν για τον ενεργειακό εναγκαλισμό της Ευρώπης μέσω αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου,
επιμένει στην κατασκευή του, παρόλο
που, ως γνωστό, έχει συμπληρωματικό
χαρακτήρα. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι
κατασκευάζεται άλλος αγωγός ο οποίος θα περάσει από τα εδάφη της Τουρκίας, Βουλγαρίας, FYROM και Αλβανίας.
Η Βουλγαρία, ευάλωτη στις πιέσεις
των ΗΠΑ, οι οποίες δεν βλέπουν με καλό
μάτι την αναβίωση της ρωσικής αυτοκρατορίας και την αύξηση της επιρροής
της μέσω της άσκησης μιας επιθετικής
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ενεργειακής πολιτικής, παλινδρομεί στο
θέμα του αγωγού.
Και η Ελλάδα;
Η Ελλάδα αγωνιά σαν το φτωχό συγγενή στη γωνία, ο οποίος περιμένει να
τον καλέσουν στο πλούσιο τραπέζι οι
υπόλοιποι συνδαιτυμόνες. Την αγωνία
αυτή εξέφρασε κατά τον καλύτερο τρόπο η πρόσφατη επίσκεψη του υπΑΝ. κ.
Δημήτρη Σιούφα στην Σόφια και στη
συνέχεια στη Μόσχα προκειμένου να
αναθερμάνει την διαδικασία, η οποία,
επαναλαμβάνουμε, κινείται σε χαμηλά
βαρομετρικά. Οι πρόσφατες εξελίξεις,
όπως η ανάληψη του 51% του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
από 3 ρωσικές ενεργειακές δείχνουν
την αποφασιστικότητα της Μόσχας
να προχωρήσει το έργο. Μένει να καμφθούν οι βουλγαρικές ενστάσεις αλλά
αυτό εξαρτάται από τον αμερικανικό

παράγοντα και τους πολιτικούς του
σχεδιασμούς για την περιοχή.
Στο ερώτημα αν η χώρα μπορεί να
καταστεί ενεργειακός κόμβος της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης, η
απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη, καθώς τα επιχειρηματικά και
γεωπολιτικά συμφέροντα είναι τόσο
μεγάλα και πολύπλοκα που η Ελλάδα με
τις υποδομές που διαθέτει αλλά και την
γεωγραφική της θέση είναι αμφίβολο αν
μπορεί να επηρεάσει. Εν τούτοις όμως,
καλό θα ήταν για εκείνους που σχεδιάζουν την ενεργειακή πολιτική της χώρας
να λάβουν υπόψη τους και ορισμένα
άλλα πλεονεκτήματα όπως εκείνο της
αυτονομίας των ενεργειακών πρώτων
υλών που διαθέτει η χώρα καθώς επίσης
και το κομβικό της σημείο για την δημιουργία διασυνοριακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.


ΒΑ Λ Κ Α Ν Ι Α
Βαλκανική εκστρατεία
ή τραγωδία;

Η

ιστορία διαθέτει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία ενός χολιγουντιανού αστυνομικού έργου. Μεγάλες εταιρείες με
ύποπτο ή ανύπαρκτο παρελθόν, πολιτικές
διασυνδέσεις υψηλού επιπέδου, συγγενείς
και μεσάζοντες, αλλά και γοητευτικές ξανθιές
(υπό την μορφή ελκυστικών διεθνών επενδύσεων) και διπλωμάτες καριέρας σε ρόλου
πωλητή υπηρεσιών και πάτρωνα επιχειρηματικών συμφερόντων.
Χύθηκαν πάλι τόνοι μελάνης και ξοδεύτηκαν άπειρα χιλιόμετρα δημοσιογραφικού
χάρτου προκειμένου να περιγραφτεί η ιστορία του «γάμου» της ΔΕΗ με μια αγνώστων
λοιπών στοιχείων, εταιρεία από την άλλη
πλευρά του Ατλαντικού, της Contur.
Ποια είναι η Contur;
Η εταιρεία, αν και δεν είναι τελικά φάντασμα όπως αρχικώς είχε γραφτεί στον Τύπο,
είναι όμως «ανήλικη». Έχει ηλικία μόλις 18
μηνών με παρουσία σε χώρες που δεν «έχουν
αναπτυχθεί ενεργειακά», όπως το Περού, το
Τόνγκο, η Βραζιλία και η Ουκρανία. Οι τρεις
μέτοχοι της μητρικής εταιρείας Reservoir
Capital, Κρέιγκ Χαφ, Ντάνιελ Στερν και Χάρλαν Κορένβις, έχουν σημαντικές επαφές με
το αμερικανικό και πολιτικό κατεστημένο και
φτάνουν ως την αυλή του Τζωρτζ Μπους και
τον Λευκό οίκο. Ο πιο γνωστός απ’ όλους είναι
Χάρλαν Κόρενωις, μεγαλοστέλεχος της Meriil
Lynch ως το 1991 και από τους χρηματοδότες
της προεκλογικής εκστρατείας του Τζ. Μπους.
Με τη στήριξη του Τεξανού δισεκατομμυριούχου Ρίτσαρντ Ρέινγουοτερ, ο Κορένβις έχει
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ιδρύσει το επενδυτικό κεφάλιο ΗΒΚ με έδρα
το Ντάλας του Τέξας. Ο κ. Ρεινγουότερ υπήρξε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες του
Τζ. Μπους από τότε που ήταν κυβερνήτης του
Τεξας. Μια μικρή ακόμη λεπτομέρεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κατείχε μερίδιο στην εταιρεία Cresent Real Estate Equities που ανήκει
στον Ρέινγουοτερ.

«δίαυλους» επικοινωνίας με την περιοχή. Έτσι,
βολιδοσκόπησαν τον κ. Δημήτρη Κοπελούζο
προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις
των Ιταλών της Enel. Παρόμοιες συζητήσεις
μεταξύ τυριού και αχλαδιού είχαν και με
άλλους επιχειρηματίες με διεθνείς διασυνδέσεις.

Τα «φιλέτα» των Βαλκανίων
Η Contur Global θέλει να διεκδικήσει μαζί
με την ΔΕΗ μια σειρά ενεργειακών έργων. Τα
έργα αυτά χαρακτηρίζονται ως «φιλέτα» αλλά
οι Αμερικανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι μόνοι
τους δεν θα καταφέρουν να διεισδύσουν στις
χώρες αυτές και θέλουν να εξασφαλίσουν τη
συνεργασία τοπικών παικτών, όπως είναι η
ΔΕΗ.
Τα έργα που «Στοχεύουν» οι Αμερικανοί
στην περιοχή είναι:
•	Η αναβάθμιση παλαιών και κατασκευή
νέων λιγνιτικών ηλεκτροπαραγωγικών
σταθών και η εκμετάλλευση λιγνιτορυχείων στο Κόσοβο, συνολικού προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ
•	Η απόκτηση της λιγνιτικής μονάδας
Bobov Dol στην Βουλγαρία
•	Η εξαγορά ποσοστών σε εταιρείας ηλεκτρισμού, εκμετάλλευση και αγορά μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στην Αλβανία,
Τουρκία και FYROM

Το μεγάλο ερώτημα
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται με την
απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει την
συνεργαίσα της ΔΕΗ με την Contur Global
είναι: «δεν μπορούσε η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη
βιομηχανία της χώρας, με κεφαλαιοποίηση
4.7 δισεκατομμύρια ευρώ, να χαράξει μια
αυτόνομη πορεία επέκτασης στα Βαλκάνια;».
Η απάντηση που δίνει η διοίκηση της ΔΕΗ
με διαρροές προς τον φιλικό της Τύπο είναι
ότι «αυτό είναι σχεδόν αδύνατο καθώς δεν
υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό». Είναι προφανές ότι εκτελούν «άνωθεν» εντολές και με
την απόφασή τους αυτή προσπαθούν «με ένα
σμπάρο να χτυπήσουν δυο τρυγόνια». Δηλαδή και την ΔΕΗ να «δέσουν» στο άρμα μιας
παγκοσμίως άγνωστης εταιρείας, με υψηλές
όμως διασυνδέσεις με το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ που βλέπουν με
δυσαρέσκεια την διείσδυση των Ρώσων στην
Ν.Α. Ευρώπη μέσω των αγωγών μεταφοράς
πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και να
συνεχίσουν την πολιτική απαξίωσης της ΔΕΗ
και του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το περίφημο δείπνο στην Πρεσβεία
Την παρουσίαση των «Αμερικανών φίλων»
έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης Τσάρλς
Ρις σε δείπνο που διοργάνωσε στην πρεσβεία
των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το «κύριο πιάτο» του
δείπνου ήταν φυσικά η ΔΕΗ Συμμετοχών,
δηλαδή η μεικτή εταιρεία που δημιούργησε
η ΔΕΗ με την Contur Global. Συνοδευτικό
του «κυρίου πιάτου» ήταν οι αμερικανικές
επενδύσεις και το τεράστιο ενδιαφέρον του
αμερικανικού παράγοντα για τον ενεργειακό
κλάδο στην περιοχή αλλά και η αυξανόμενη
ανησυχία του για την έντονη παρουσία του
ρωσικού στοιχείου στην περιοχή με τις εξελίξεις που είχαμε στον τομέα των αγωγών φυσικού αερίου.
Συνδαιτυμόνες ήταν η «αφρόκρεμα» του
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, πλήθος
υπουργών και βουλευτών και, φυσικά, το
Δ.Σ. της ΔΕΗ. Στο ίδιο δηλαδή τραπέζι έκατσαν εκείνοι που επιβουλεύονται την ΔΕΗ με
αυτούς που σήμερα την διοικούν και ευαγγελίζονται την αυτόνομη ανάπτυξή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί, βλέποντας την αδυναμία της ΔΕΗ δε
δίστασαν κατά την διάρκεια του δείπνου να
διερευνήσουν τις προθέσεις ανταγωνιστών
της προκειμένου να αποκτήσουν και άλλους

Τα σχέδια και τα κεφάλαια
Και το όνομα αυτής Sencap. Είναι το όνομα
της μεικτής εταιρείας της ΔΕΗ με την Contur
Capital και τα επιχειρηματικά της σχέδια περιλαμβάνουν επενδύσεις της τάξεως των 2.5
δισεκατομμυρίων ευρώ στην περιοχή των
Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης. Τα κεφάλαια
που απαιτούνται είναι τεράστια για το λόγο
αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει με 15% στο νέο αυτό επιχειρηματικό
σχήμα και κατέλαβε ήδη μια θέση στο Δ.Σ. της
νέας εταιρείας.
Η Sencap πάντως έχει αντλιληφθεί ότι δεν
μπορεί να ανταγωνιστεί μόνη της τις μονάδες
στο Κόσοβο. Το μέγεθός της είναι μικρό κι έτσι
αποφάσισε να διεκδικήσει μόνο τα 1000 MW
από 2.100 που προβλέπει ο διαγωνισμός. Ένας
άλλος παράγοντας, επίσης, είναι οι προθέσεις
της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας ηλεκτροπαραγωγής ΑΕS Που δραστηριοποιείται στην
Βουλγαρία και δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν
θα συμμετάσχει ή όχι στον εν λόγω διαγωνισμό και αν α είναι ανταγωνιστική ή σύμμαχος
της ΔΕΗ.
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Α ΠΩΛΕΙΑ
Πυρηνική έκπληξη από τη Βουλγαρία

Π

αρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις της
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, παρά τις
αντιδράσεις που αντιμετωπίζει στο
εσωτερικό της χώρας της, η βουλγαρική
κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση του
πυρηνικού ενεργειακού της σχεδιασμού.
Μέσα στο Νοέμβριο θα υπογραφεί τελικά
μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη συμφωνία για
το μεγαλύτερο έργο υποδομής της γειτονικής χώρας στην μετακομμουνιστική περίοδο. Η βουλγαρική κυβέρνηση αποφάσισε
τελικά, και τηρώντας με θρησκευτική σχεδόν ευλάβεια τους γεωοπολιτικούς συσχετισμούς, να αναθέσει στη ρωσική εταιρεία
Atomstroyexport την κατασκευή νέου εργοστασίου κοντά στην πόλη Μπλένε.
Σε σχετική ανακοίνωση της δημόσιας επιχείρησης ενέργειας της Βουλγαρίας, NETC
αναφέρεται πως η εταιρεία προτίθεται να
κατασκευάσει δύο νέους αντιδραστήρες
συνολικής ηλεκτροπαραγωγικής δυνατότητας 2.000 MW σε κοινοπραξία με τη γαλλική
Areva kαι τη γερμανική Siemns.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού
αλλά και διεθνούς τύπου η προσφορά της
Atomsystemexport επελέγη γιατί η προσφορά της 3.997 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν
χαμηλότερη από της ανταγωνίστριάς της,
της τσεχικής κοινοπραξίας με επικεφαλής
την Skoda Js, η οποία προσέφερε 4.098 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στελέχη της

NETC δήλωσαν προς τον Τύπο πως η προσφορά της ρωσικής εταιρείας «υπερέχει από
την άποψη της ασφάλειας, της μέσης τιμής
της παραγόμενες ηλεκτρικής ενέργειας, του
νέου τύπου τεχνολογίας και του χαμηλότερου
ρίσκου σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις».
Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε (και
για να συμπληρωθεί το γεωπολιτικό πάζλ)
ότι τόσο στην Atomsystemexport όσο και
στην κοινοπραξία συμμετέχει ο ρωσικός
κολοσσός φυσικού αερίου Gazprom, στην
πρώτη περίπτωση με 49% και στη δεύτερη
μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο ΟΜΖ. H
Gazprom θεωρείται ο ενεργειακός βραχίονας του Κρεμλίνου στην άσκηση της λεγόμενες ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής.
Σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοινώθηκαν η νέα μονάδα πρόκειται να ολοκληρωθεί
σε 6.5 χρόνια και η δεύτερη σε 7,5, υπό την
προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες βουλγαρικές
αρχές θα δώσουν «το πράσινο φως» για την
έναρξη των εργασιών. Στις προθέσεις της

βουλγαρικής κυβέρνησης είναι η χρηματοδότηση του έργου να γίνει μέσω των υπηρεσιών προώθησης εξαγωγών των επιλεγέντων κατασκευαστών, δηλαδή της Ρωσίας,
της Γαλλίας και της Γερμανίας καθώς επίσης
και από consortium μεγάλων επενδυτικών
τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων.
Τα σχέδια του Βουλγαρίας είναι πολύ φιλόδοξα όσον αφορά τον πυρηνικό ενεργειακό
σχεδιασμό της χώρας. Οι Βούλγαροι θέλουν
να διατηρήσουν συμμετοχή στο νέο σταθμό
τουλάχιστον 51% ενώ για το υπόλοιπο θα
αναζητήσουν στρατηγικό επενδυτή. Παράλληλα θέλουν να προσκαλέσουν επενδυτές
προκειμένου να συζητήσουν συνομιλίες ως
τα τέλη του 2006 και για το λόγω αυτό έχουν
ήδη κάνει σχετικές επαφές και κρούσεις με
την ιταλική Enel, την τσεχική CEZ, τη ρωσική
Unifid Energy System, την γερμανική Ε.ΟΝ,
τη γαλλική EdF, τη βελγική Tractabel και την
ισπανική Iberdrola. Πάντως, διεθνείς πολιτικοί σχολιαστές και αναλυτές επεσήμαναν
πως δεν είναι τυχαία η επιλογή της ρωσικής
εταιρείας, αφού η Ρωσία είναι ο μοναδικός
προμηθευτής της Βουλγαρίας σε φυσικό
αέριο και είναι φυσικό θα θέλει να έχει τον
πρώτο λόγο στα ενεργειακά πράγματα της
βαλκανικής αυτής χώρας, η οποία άλλωστε
είναι η χώρα από την οποία περνάει ο αγωγός
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης.

Βαρύς ο φόρος αίματος για τους εργαζόμενους
Βαρύς ο φόρος αίματος για
τους εργαζόμενους. Αυτό είναι το
συναίσθημα που διακατέχει τους
εργαζόμενους στη ΔΕΗ μετά τα
αλλεπάλληλα θανατηφόρα ατυχήματα του τελευταίου διαστήματος.
Από το 1991 μέχρι σήμερα
έχουν γίνει 92 (!) θανατηφόρα
ατυχήματα σε όλους τους χώρους
εργασίας της ΔΕΗ, ενώ για την
ίδια περίοδο οι βαριά και ελαφρά
τραυματισμένοι ξεπέρασαν του
4.600 (!) και αρκετοί από αυτούς
είναι πλέον μόνιμα ανάπηροι.
Η διοίκηση της ΔΕΗ με ανακοίνωσή της έσπευσε να δηλώσει
πως ο εργαζόμενος που έχασε
πρόσφατα την ζωή του στην
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Πτολεμαίδα δεν ήταν εργαζόμενος της αλλά υπάλληλος ενός εκ
των εργολάβων που εκτελούσαν
εργασίες για λογαριασμό της
ΔΕΗ.
Εδώ και χρόνια η διοίκηση της
ΔΕΗ αλλά και το Υπουργείο Ανάπτυξης κωλυσιεργούν συστηματικά στο ζήτημα των προσλήψεων
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, ενώ έχουν απαξιώσει, ουσιαστικά, τις σχολές μαθητείας της
ΔΕΗ με αποτέλεσμα την αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων.
Επιπλέον, στα πλαίσια των περικοπών που κάνει σε προσωπικό η
διοίκηση της ΔΕΗ αποσκοπεί στην
αύξηση των κερδών των μετόχων
(;) και των εργολάβων προωθεί

τη μείωση του προσωπικού και
τη μη τήρηση των κανονισμών
ασφαλείας, την εντατικοποίηση
της εργασίας και τα απάνθρωπα ωράρια. Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να τονίσουμε τις τεράστιες
ευθύνες που έχουν οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί, οι οποίοι συνήθως
εκ των υστέρων προσπαθούν να
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Τα πρόσφατα εργατικά ατυχήματα επαναφέρουν μετ’ επιτάσεων το αίτημα του συνδικαλιστικού
κινήματος αλλά και των εργαζομένων της ΔΕΗ για την επαναλειτουργία των σχολών μαθητείας
της επιχείρησης γιατί είναι το
πρώτο και σημαντικό βήμα για

την τροφοδότηση της επιχείρησης με δυναμικό υψηλής κατάρτισης. Επιπλέον, ήρθε η ώρα για
μια πραγματική και ουσιαστική
πολιτική υγιεινής και ασφάλειας
στους χώρους εργασίας, δίχως
μεγάλα λόγια και διακηρύξεις,
αλλά με ουσιαστική ασφάλεια
για τους εργαζόμενους οι οποίοι
κοπιάζουν για την τροφοδότηση
της ελληνικής κοινωνίας με φτηνό
ηλεκτρικό ρεύμα.


ΓΣ Ε Ε
Ηφαίστειο που σιγοβράζει το ασφαλιστικό
Μια τ’ ανοίγει, μια το κλείνει. Μια διαρρέει «σκέψεις»
και «προτάσεις», μια τα μαζεύει πίσω. Ο λόγος για την
κυβέρνηση και το μέγα ζήτημα του ασφαλιστικού
συστήματος.

Τ

ελευταίο κρούσμα, οι
δηλώσεις του κ. Νίκου
Αναλυτή, προέδρου της
Οικονομικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, ο οποίος ούτε λίγο,
ούτε πολύ, πρότεινε την παράταση του εργασιακού βίου με
την χορήγηση κινήτρων.
Ο σάλος που ξεσηκώθηκε
από την πλευρά του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων, αλλά και η «εύφλεκτη»
προεκλογική περίοδος όπου
έγιναν οι δηλώσεις υποχρέωσαν τον υπουργό Εργασίας κ.
Σάββα Τσιτουρίδη να δηλώσει
ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει
προσωπικές προτάσεις ή τη
δουλειά των διεθνών οργανισμών, υπονοώντας προφανώς
τις συστάσεις που για άλλη μια
φορά έκανε πρόσφατα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αμφιλεγόμενη και επιδεχόμενη πολλαπλής ανάγνωσης ήταν και η
δήλωσή του ότι «τα όρια ηλικίας, οι εισφορές και οι συντάξεις
δεν πρόκειται να αλλάξουν σε
σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση παραπέμπει το θέμα για
μετά τις επόμενες εκλογές,
όπου ευελπιστεί να λάβει όλες
τις επώδυνες για τους εργαζόμενους αποφάσεις.
Το ίδιο διάστημα, και συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου
2006 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού με την
ΓΣΕΕ σχετικά με το θέμα των
συγχωνεύσεων – εντάξεων των
επικουρικών ταμείων στο ΙΚΑ
– ΕΤΕΑΜ. Κατά τη συνάντηση,
αναπτύχθηκε η τεκμηριωμένη
επιχειρηματολογία της ΓΣΕΕ
για τα προβλήματα των επικουρικών ταμείων και τις πιθανές
λύσεις που πρέπει να αναζητηθούν, χωρίς να αμφισβητείται ο
ρόλος και τα χαρακτηριστικά της
επικουρικής ασφάλισης. Κυρίως


όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί
η ουσιαστική λειτουργία του
ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ και αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την άμεση
καταβολή των οφειλών του ΙΚΑ
προς το Ταμείο που ξεπερνούν
τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια, μετά από αυτό μπορούν να συζητηθούν οι όποιες συζητήσεις και εντάξεις, οι
οποίες όμως προϋποθέτουν τη
σύνταξη σύγχρονων και έγκυρων αναλογιστικών μελετών και
αφού προηγουμένως διασφαλιστούν πλήρως τα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά δικαιώματα
των εργαζομένων. Η μόνη υπόσχεση που απέσπασαν από τα
χείλη του υπουργού ήταν ότι θα
προσπαθήσει εντός του 2007
να καταβάλει τις οφειλές προς
το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, ενώ για τις συγχωνεύσεις – εντάξεις είπε ότι θα
λάβει τις αποφάσεις του αφού
ολοκληρώσει τον κύκλο συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό
κίνημα βρίσκονται μπροστά
σε ένα μακρύ δρόμο αγώνων
προκειμένου να διασφαλίσουν
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η οικονομική κρίση του συστήματος
λειτουργεί ως θρυαλλίδα εκρηκτικών εξελίξεων και επισπεύδει
τουλάχιστον κατά μία δεκαετία
την εκδήλωση των προβλημάτων τα οποία αναμένεται να
πάρουν μορφή χιονοστιβάδας
γύρω στο 2010.
Σημαντικές ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών
Κοινωνικής Πολιτικής, Γιώργος
Κουτρουμάνης σε ερώτηση
που του έκαναν οι δημοσιογράφοι: «η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται, και η δημιουργία
κλίματος ασφάλειας και σταθερότητας πρέπει να είναι από τις
βασικές μας προτεραιότητες.
Η εισφοροδιαφυγή, η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών υγείας, η μη ανταπόκριση του κράτους στις υποχρεώσεις του και η
αύξηση των πρόωρων συνταξι-

οδοτήσεων λόγω ανασφάλειας
κοστίζουν στο σύστημα πάνω
από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αν δεν λύσουμε αυτά τα προβλήματα μέσα στην επόμενη
πενταετία κάτω από την πίεση
των ελλειμμάτων θα οδηγηθούμε σε επώδυνες αλλαγές».

Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Σε συνέντευξη του προς την εφημερίδα «Έθνος» ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος άσκησε δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ασφαλιστικό.
Αναφερόμενος στην κατάσταση του
ασφαλιστικού συστήματος τόνισε
πως «το ασφαλιστικό έχει τεράστιο
έλλειμμα κοινωνικής αποτελεσματικότητας (χαμηλές συντάξεις) και
ο χρόνος εξόδου στη σύνταξη είναι
στα επίπεδα του μέσου ευρωπαϊκού
όρου». Το σύστημα πάσχει από πόρους και όχι από τις πενιχρές
παροχές». Σχετικά με την «Επιτροπή Σοφών» που συγκρότησε το
υπουργείο για το ασφαλιστικό ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημείωσε πως
«Ας μην υπερβάλλουμε με τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Οι
πραγματικά σοφοί δεν μπαίνουν σε τέτοιες επιτροπές. Ιδιαίτερα
όταν επιφυλάσσονται και απουσιάζουν οι φορείς της κοινωνίας….
Δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Πρώτον, γιατί η τεχνική
αποτύπωση της κατάστασης στο Ασφαλιστικό δεν συνιστά διάλογο. Δεύτερον, γιατί πριν «αλέκτορα φωνήσαι» ήρθε η δήλωση
του προέδρου της επιτροπής για συνταξιοδότηση μέχρι και το 70ο
έτος. Αυτή η δήλωση δε συνδυασμό με τις υπουργικές διγλωσσίες
και την επιθυμία του υπουργού Οικονομίας για τολμηρές προτάσεις από την επιτροπή δείχνουν ότι προετοιμάζουν την κοινωνία
για σκληρές αντιασφαλιστικές λύσεις στο μέλλον».

ENΩΣΗ
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ετά τα αποτελέσματα των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών,
το πολιτικό περιβάλλον γίνεται
ακόμα πιο ξεκάθαρο: ο Πρωθυπουργός
δήλωσε ότι «δεν προκύπτει ότι εκφράστηκε κάποιου είδους δυσαρέσκεια στην
πολιτική μας. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν,
χωρίς να χάσουμε το μομέντουμ».(!!!) Η
«αυτοδιοικητική ψήφος» αμέσως μετατράπηκε σε αποδοχή της κυβερνητικής
πολιτικής.
Ποια είναι αυτή η πολιτική; Είναι η πολιτική των «μεταρρυθμίσεων»: η κατάργηση του 8ωρου με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η κατάργηση της σταθερής
εργασίας για τους «νέους εργαζόμενους»,
η πάρα πέρα ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, της παιδείας και της υγείας,
η υπονόμευση των όποιων ασφαλιστικών
δικαιωμάτων απέμειναν και η εκχώρησή
τους στους ιδιώτες, οι αυξήσεις στα είδη
πρώτης ανάγκης κλπ.
Παράλληλα την ίδια ώρα που το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων χτυπιέται,
η κυβέρνηση απλόχερα δίνει κίνητρα και
προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο με τον
αναπτυξιακό νόμο, το νόμο για τη μείωση
της φορολογίας των επιχειρήσεων κλπ.
Η κυβέρνηση λοιπόν, με ανανεωμένη
την «λαική εντολή», προχώρησε ήδη:
1.	Στην υλοποίηση του άρθρου 14 του
νόμου για τις ΔΕΚΟ. Η Διυπουργική
Επιτροπή αποφάσισε, με νομοθετική
ρύθμιση την ανατροπή του Γενικού
Κανονισμού Προσωπικού του ΟΤΕ. Ο
ΟΤΕ, πάντα πρωτοπορία στις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις δείχνει το
δρόμο και για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ.
Είναι μόνο θέμα χρόνου και για τη
ΔΕΗ, αφού ο κος Αλογοσκούφης
ευθέως δήλωσε ότι «ο νόμος για τις
ΔΕΚΟ εφαρμόζεται απόλυτα με βάση
τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται».
2.	Στην κατάθεση του «μίνι Ασφαλιστικού» όπου καταδικάζει το ΙΚΑ σε
οικονομικό μαρασμό με τις χαριστικές ρυθμίσεις στους μεγαλοοφειλέτες. Τόσο οι προτάσεις των «σοφών»
για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση όσο και το μανιφέστο του κου
Παπανδρέου προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα συναίνεσης ώστε
να περάσουν τα αντιασφαλιστικά
μέτρα της ΕΕ και της κυβέρνησης.

ENΩΣΗ
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3. Με το νόμο πλαίσιο και την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει απέναντι στην ΕΕ: ιδιωτικοποιεί τη δημόσια παιδεία, κατηγοριοποιεί τα σχολεία, εντείνοντας τους
ταξικούς φραγμούς, και μέσα από
τα διαφοροποιημένα προγράμματα
σπουδών υποκαθιστά την επιστημονική γνώση με την τεχνικοεπαγγελματική κατάρτιση ιδιαίτερα για τα
παιδιά της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων. Άλλωστε στόχος
των εκπαιδευτικών αναδιαρθρώσεων, με τις οποίες συμφωνούν η ΝΔ,
το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΝ, είναι η υλοποίηση των εντολών του μεγάλου
κεφαλαίου και του ΣΕΒ, του οποίου
ο πρόεδρος (21-05-06) δηλώνει: «η
καλύτερη επένδυση για τη μεγιστοποίηση της υπεραξίας είναι η ευέλικτη
εκπαίδευση».
4.	Έδωσε στη δημοσιότητα το νέο προϋπολογισμό όπου στις αυξήσεις πείνας
που προβλέπονται για μισθούς και
συντάξεις, στις περικοπές δαπανών
για κοινωνικές υπηρεσίες, στα προσδοκώμενα έσοδα από την ένταση των
ιδιωτικοποιήσεων και στην αύξηση
των προνομίων για τους μεγαλοεργοδότες, αντανακλάται ο βαθιά ταξικός
χαρακτήρας και αυτού του προϋπολογισμού, που αποτελεί ένα ακόμα
εργαλείο κατανομής του πλούτου
προς όφελος του κεφαλαίου.
Σ’ αυτό το πολιτικό περιβάλλον, είχαμε
την κατάπτυστη συμφωνία για την ΕΓΣΣΕ,
με αύξηση 77 λεπτών στο κατώτατο ημερομίσθιο, από την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.
Μια συμφωνία που δεν έλαβε υπόψη τις
πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων.
Πρόκειται για μια πολιτική συμφωνία με
τις ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ στη βάση
των στρατηγικών στόχων του μεγάλου
κεφαλαίου και του «υγιούς ανταγωνισμού».
Σ’ αυτό το πνεύμα και στη ΓΕΝΟΠ οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ συμφώνησαν στη
ΣΣΕ που στο οικονομικό ζήτημα υπολείπεται πολύ από τις πραγματικές ανάγκες μας.
Για δε το Διοικητικό-Οικονομικό προσωπικό
την πιο κακοπληρωμένη κατηγορία εργαζομένων στη ΔΕΗ, αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν ακόμα και αυτό το επίδομα Η/Υ στο
διεκδικητικό πλαίσιο της ΓΕΝΟΠ.

Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο οι
ρυθμίσεις είναι σε αντιδραστική κατεύθυνση. Συμφώνησαν:
•	Οι προσλήψεις για το νέο προσωπικό
να γίνουν με τον αντεργατικό νόμο
για τις ΔΕΚΟ.
•	Για κανονισμό μεταθετότητας στην
κατεύθυνση να μετατίθενται οι
συνάδελφοι όποτε και όπου θέλει η
επιχείρηση.
•	Αφαιρούν χρήματα από τους εργαζόμενους μέσα από τη ΣΣΕ, για να τα
διαχειριστεί ο ΟΚΔΕ κατά το δοκούν
Συνάδελφοι, αυτή η ΣΣΕ κρίθηκε
ικανοποιητική και από την πλειοψηφία
του συλλόγου μας!!!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ
Μετά τους Νόμους 2773/99, 3175/03,
την μετοχοποίηση της ΔΕΗ και το ξεπούλημα του ασφαλιστικού μας:
•	Ο Ν. 3426/05 επιταχύνει την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο λειτουργικός, οργανωτικός
και διαχειριστικός διαχωρισμός ΒΕΜ
Μεταφοράς και Διανομής καταργεί
το «ενιαίο» της ΔΕΗ. Η Εμπορία αποκόπτεται από τη Διανομή και δίνεται
η δυνατότητα λειτουργίας καταστημάτων franchising από ιδιώτες.
•	ο Ν.3429/05 περί ζημιογόνων ΔΕΚΟ
θέτει προ των πυλών την κατάργηση
των ΣΣΕ.
•	Η τροποποίηση των κωδίκων (ΦΕΚ
31/17.01.06) κάνει το παιχνίδι ελκυστικότερο στους ιδιώτες (νέα οριακή τιμή συστήματος, χρηματιστήριο
ενέργειας κλπ) ενισχύοντας τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ και καθιστώντας το
ΔΕΣΜΗΕ αφεντικό των Δικτύων.
•	Ψηφίστηκε ο Ν.3483/06 για επιβολή
φόρου στο λιγνίτη.
•	Μοιράζονται στο μεγάλο κεφάλαιο
οι εθνικοί ενεργειακοί πόροι όπως τα
κοιτάσματα λιγνίτη (Βεύη, Ελασσόνα,
Δράμα) και ο άνεμος του Αιγαίου.
Παράλληλα:
•	Αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ επένδυση στη Βουλγαρία και η από κοινού
με τη ΓΕΝΟΠ προσπάθεια ψαλιδίσματος των δικαιωμάτων των Βουλγάρων εργαζομένων, με στόχο την


ΣΓΗΩΜΝ ΙΕΣ ΙΤΩΙ ΚΜΑ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α
ληστεία εκ μέρους των «εχόντων»,
των ενεργειακών πόρων της γειτονικής χώρας και του εργατικού της
δυναμικού.
•	Ενεργοποιείται η θυγατρική ΔΕΗΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με
ταυτόχρονη διάλυση της ΔΕΜΕ.
•	Πάρθηκε απόφαση για αξιοποίηση
των δικτύων της ΔΕΗ. Στα πλαίσια
των ΣΔΙΤ ιδρύεται η εταιρία συμμετοχών ΔΕΗ ΑΕ-CONTOUR GLOBAL LLC,
οι εταιρίες εκμετάλλευσης ευρυζωνικών υπηρεσιών ΔΕΗ ΑΕ – SIEMENS
AE & AMPERION SE κλπ.
•	Με το σχέδιο «Ηρακλής» αναστέλλεται για πολλά χρόνια η ανάπτυξη της
Παραγωγής στη ΔΕΗ προς όφελος
των ιδιωτών επενδυτών. Δεν προγραμματίζεται κατασκευή καμιάς
νέας λιγνιτικής μονάδας.
•	Συνεχίζεται η αύξηση των τιμολογίων
της ΔΕΗ και μάλιστα σε σύνδεση με
τις τιμές πετρελαίου – Φ.Α. ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της κερδοφορίας του πολυεθνικού κεφαλαίου.
Η πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης, που με συνέπεια και συνέχεια εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ χθες και της ΝΔ σήμερα, έχει αποδειχθεί ότι όπου εφαρμόστηκε είχε τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους
και τα λαϊκά στρώματα. Ο ρυθμιστικός
οργανισμός ενέργειας της Βρετανίας
(OFGEM), σε ανκοίνωσή του αναφέρει
ότι τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια
νοικοκυριά δεν θα είναι σε θέση φέτος
να πληρώσουν τους λογαριασμούς
τους για τη θέρμανση των σπιτιών
τους. Στην Ελλάδα ήδη:
•	Ο λαϊκός καταναλωτής τα τελευταία
χρόνια βλέπει αναίτιες απανωτές
αυξήσεις που στόχο έχουν να μεγαλώσουν τα κέρδη των μετόχων και
των ιδιωτών «συνεργατών» και να
φτάσει το «φτηνό» τιμολόγιο της
ΔΕΗ στο επίπεδο της ΕΕ.
•	Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, ιδιαίτερα
στα πρακτορεία, ζούνε την εντατικοποίηση της εργασίας, αφού η μείωση

του προσωπικού είναι δραματική.
Φορτώνονται καινούρια αντικείμενα, δημιουργούνται εντάσεις μεταξύ
τους, πολλές φορές δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και συχνά έρχονται σε αντιπαράθεση με τους καταναλωτές.
•	Η μετατροπή της ΔΕΚΠ σε ΚΕΚ και η
παράδοσή της στην αγορά, οδήγησε
σε μεταθέσεις και «πλεονάζοντες»
•	Με τη νεκρανάσταση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ διαλύεται η ΔΕΜΕ και
παραδίνονται στη νέα ΑΕ (αργότερα
στους ιδιώτες;) όλα τα περιουσιακά
στοιχεία της ΔΕΗ στις ΑΠΕ (Αιολικά
Πάρκα, Φωτοβολταικά,Μικρά ΥΗΕ)
και όλη την τεχνογνωσία
Ο κατάλογος είναι ήδη πολύ μεγάλος
και τα όρια ενός άρθρου ανεπαρκούν για
να καταγράψουν τη βαρβαρότητα της
κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Τις ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση
μοιράζονται η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αφού το
δικό του νομοθετικό οπλοστάσιο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να προωθήσει
την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την
πολιτική της εξυπηρέτησης του μεγάλου
κεφαλαίου.

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ΚΑΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ
Σοβαρότατες ευθύνες για την κατάσταση όπου έχει δημιουργηθεί στη ΔΕΗ,
έχουν οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ
της ΓΕΝΟΠ αλλά και των συλλόγων που
εξακολουθούν να υιοθετούν την ουσία
των κυβερνητικών επιλογών:
•	Μέχρι σήμερα έχουν βάλει πλάτη
στο να γίνονται αποδεκτές αυτές οι
ρυθμίσεις από τους εργαζόμενους.
Η αποδοχή των τετελεσμένων, η
καλλιέργεια της «μοιρολατρίας» και
της θεωρίας της «αναγκαστικής προ-

σαρμογής», στην πράξη διευκολύνει
κυβέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία να
περάσουν τα επόμενα μέτρα.
•	Η αποδοχή των νόμων της απελευθέρωσης που καθόρισαν τις
εξελίξεις,τους καθιστά μέρος του
προβλήματος: ενώ στήριξαν το
ξεπούλημα, εμφανίζονται σήμερα με
τις όποιες ενστάσεις τους να διαφωνούν στο τίμημα.
•	Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναπτύσσουν έναν ιδιόμορφο εργοδοτικό
συνδικαλισμό αφού ταυτίζουν τα
συμφέροντα της ΔΕΗ Α.Ε. (άρα και
των θεσμικών επενδυτών) με αυτά
των εργαζομένων σε αυτή.
•	Ο Σύλλογός μας ενώ ακολουθεί
μια καταγγελτική πολιτική προς τη
ΓΕΝΟΠ (σε ζητήματα διαχείρισης,
τρόπου λειτουργίας της και λήψης
αποφάσεων) επί της ουσίας συμπλέει μαζί της, με ή χωρίς διαφοροποιήσεις, στην κυρίαρχη λογική ότι η
ενέργεια είναι εμπόρευμα και όχι
κοινωνικό αγαθό.
Η απόκρουση της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας και η διεκδίκηση ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών των
εργαζομένων χρειάζεται ένα κίνημα που:
•	Θα πειθαρχεί στις επιταγές της Ε.Ε.
και του μεγάλου κεφαλαίου
•	Δεν θα συμβιβάζεται με την εργοδοσία και τα κόμματά της
•	Θα διεκδικεί λύσεις σύμφωνα με
τις σημερινές μας ανάγκες και
αυτά που μας ανήκουν
	
Θα
• αξιοποιεί τη δύναμη των εργαζομένων
Η αλλαγή των συσχετισμών στα
συνδικάτα και η ενίσχυση του ταξικού
πόλου του ΠΑΜΕ, στο συνδικαλιστικό
κίνημα είναι προϋπόθεση αντεπίθεσης
και νίκης.
Η αλλαγή των συσχετισμών στο επικείμενο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ είναι η
μόνη λύση για την αλλαγή πορείας του
συνδικαλιστικού κινήματος στη ΔΕΗ.

Νεος Γενικός Δ/ντής
Μετά από 2 ½ χρόνια καθυστέρηση το Δ.Σ. της ΔΕΗ σε συνεδρίαση της 7/11/2006 ενέκρινε, την τοποθέτηση του κ. Γρηγόρη Αντωνόπουλου στη θέση του Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινων πόρων και οργάνωσης.
Ο κ. Αντωνόπουλος (μηχ/κός) διετέλεσε από το 2001 μέχρι σήμερα Δ/ντής της Διεύθυνσης διαχείρισης δικτύων.
Η ΕΔΟΠ - ΔΕΗ του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του για το καλό των εργαζομένων και της επιχείρησης.
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Α ΙΜ Ο Δ Ο Σ Ι Α
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Χαλκοκονδυλη 30 (αίθουσα πολυθέαμα)
ωρα 9:00 έως 13:00

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
ΕΚΕΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ - ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφοι,
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποφάσισε συστηματικά να αξιοποιήσει το θεσμό της αιμοδοσίας του προσωπικού
έτσι ώστε να μπορεί να διαθέτει ικανοποιητικά αποθέματα αίματος για κάθε ανάγκη που παρουσιάζεται, αλλά και παράλληλα να διευκολύνει τους συναδέλφους που δίνουν αίμα ώστε να μπορούν και να
γνωρίζουν πότε θα δώσουν προγραμματισμένα
και να μην αναλίσκονται στα διάφορα αιμοδοτικά
κέντρα.
Ο θεσμός της αιμοδοσίας έχει το πλεονέκτημα
(και αυτοί που προσφέρουν αίμα το γνωρίζουν
καλά) ότι εξυπηρετεί και τον αιμοδότη αλλά και τον
συνάνθρωπό μας όταν έχει ανάγκη, συνεπώς αξίζει
τον κόπο να συμμετάσχουμε στις αιμοδοσίες ώστε
να δημιουργήσουμε αποθέματα τέτοια που να μας
επιτρέψουν να εφησυχάσουμε στις διάφορες έκτακτες ανάγκες αλλά και παράλληλα οι συνάδελφοι
αιμοδότες να εξυπηρετούνται από τα οφέλη που
προσφέρει η αιμοδοσία. Διευκρινίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους κάθε κατηγορίας και ειδικότητας.
Παραλληλα σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται
με μαζική συμμετοχή οι εθελοντικές αιμοδοσίες
που έχουν προγραμματιστεί στο λεκανοπέδιο της
Αττικής.
Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ αναδεικνύοντας,
έτσι την κοινωνική ευαισθησία που άλλαξε τη ζωή
στους συνανθρώπους μας.
Με βάση αυτά θέλουμε να σε παρακαλέσουμε
να συμπληρώσεις το απόκομμα που συνοδεύει την
επιστολή και να το στείλεις στο fax 210-5240383
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ συμπληρώνοντάς το σωστά, διευκολύνεις εμάς, εσένα και την υπηρεσία σου.
Περιμένουμε τη συμμετοχή σου και τη βοήθειά
σου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Επιτροπή Αιμοδοσίας της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΝΗ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ο/Η ……………………………………………ΑΜ…………...…που υπηρετώ στην..……......………….........……………
(ταχ.διεύθυνση)………………………………………….ενημερώνω την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ότι επιθυμώ να προσφέρω αίμα κα
προτίθεμαι να συμμετάσχω στις οργανωμένες αιμοδοσίες που θα γίνονται στην υπηρεσία.
Ημερομηνία ……………………...
(υπογραφή)
ENΩΣΗ
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