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ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ

“ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ”

Σ ΗΜΕΙΩΜΑ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Νέα περίοδος γεμάτη εξελίξεις

Μ

ε την πρόσφατη εκλογική διαδικασία της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, έκλεισε ένας κύκλος λειτουργίας και μία νέα περίοδος ανοίγεται μπρο-

στά μας.
Μια περίοδος γεμάτη εξελίξεις, μία περίοδος η
οποία θα καθορίσει το μέλλον το δικό μας, αλλά και
της επιχείρησης αύριο.
Βιώνουμε την καθημερινότητα σε ένα χώρο, ο
οποίος βάλεται σταθερά από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, οι οποίες δεν θέτουν μόνο σε επισφαλή
θέση το μέλλον της ΔΕΗ αλλά πρωτίστως την διασφάλιση των θέσεων εργασίας αύριο.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε διακυβεύεται η ενιαία
μορφή της επιχείρησης, η ιστορία της, η προσφορά
της αλλά και βιωσιμότητα της.
Ανάστατοι οι εργαζόμενοι για τα σχέδια που
απεργάζονται οι ευρωλάγνοι της Ε.Ε., της ΡΑΕ και
του Υπουργείου σε σχέση με την 79/2009 κοινοτική
οδηγία, αφού «πρέπει χωρίς περιστροφές, να προσαρμοστούμε στις εντολές της και να διαχωριστεί
πρωτίστως η μεταφορά και η διανομή από την μητρική ΔΕΗ» για το καλό του Έλληνα καταναλωτή!!!
Έτσι, λοιπόν, με αυτή την εξέλιξη αποδεικνύεται
για άλλη μια φορά ότι το παιχνίδι είναι στημένο από
τις δυνάμεις της κεφαλαιοκρατικής ανασυγκρότησης, για να διαλύσουν τις κρατικές επιχειρήσεις και
ως πιράνχας να κατασπαράξουν ότι πιο προσοδοφόρο και ωφέλιμο έχει ο Δημόσιος Τομέας.
Ως εκ τούτου τίθενται αβίαστα τα παρακάτω ερωτήματα:
Αν στο όνομα της οδηγίας οδηγηθούμε στο διαχωρισμό των Γ.Δ. μεταφοράς και διανομής, ποια
θα είναι η διασφάλιση του προσωπικού; Θα έχουν
τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με το υπόλοιπο προσωπικό της ΔΕΗ; Η εργασιακή τους σχέση ποια θα
είναι; Θα διατηρήσουν την ίδια σύμβαση εργασίας;
Θα έχουν και αύριο τις ίδιες εργασιακές σχέσεις,
θα ισχύει το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς;
Οι νέες προσλήψεις με ποιο ασφαλιστικό καθεστώς θα γίνονται και σε ποιο φορέα θα ασφαλίζονται;
Οι ασφαλιστικές μας εισφορές που έχουν γίνει
ενσωματωμένα περιουσιακά στοιχεία στη ΔΕΗ πως
θα διασφαλιστούν;
Συνακόλουθα το Σ.Κ. στη ΔΕΗ βρίσκεται μπροστά
σε μεγάλες εξελίξεις που απαιτούν σοβαρές αποφάσεις, χωρίς βερμπαλιστικούς λόγους και πολιτικές αντιπαραθέσεις οι οποίες δίνουν το δικαίωμα


στην άλλη πλευρά – ΡΑΕ, Υπουργείο, Ιδιώτες – να
σχεδιάσουν προς όφελος τους και σε βάρος της
ΔΕΗ, του προσωπικού και των καταναλωτών.
Απαιτείται σωφροσύνη, σύνεση, συνεκτικότητα
στις αποφάσεις μας και κυρίως ενότητα, αλλά και
αγωνιστικότητα.
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται να συμβάλλει στο μέτρο
των δυνατοτήτων της, ώστε να μην υποστεί τριγμούς η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας αλλά και
να διασφαλιστούν στο διηνεκές οι συνάδελφοι μας.
Έχουμε χρέος να βάλουμε μία κόκκινη γραμμή και
ένα πλαίσιο διεκδικήσεων αλλά και εγγυήσεων.
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η όποια μετάβαση γίνει,
να πραγματοποιηθεί με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα εξυπηρετεί την άλλη πλευρά. Διακηρύτταμε πάντοτε ότι η
απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα είναι
μία αέναη μάχη μεταξύ των κρατικών μονοπωλίων
και των δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή των ψευτοεπενδυτών. Ως εκ τούτου είναι πάγια η θέση μας
ότι οι όποιες αλλαγές που επιβάλλει η Ε.Ε. πρέπει
να γίνουν τόσο με χρονική καθυστέρηση όσο και με
ήπιες μορφές, γιατί όπου έγιναν βιώνει ο καταναλωτής τα ψευδεπίγραφα αποτελέσματα του κίβδηλου
ανταγωνισμού αλλά και τις «χαμηλές τιμές», που
μετά βδελυγμίας υποστηρίζουν «οι Ευαγγελιστές
της Αγοράς».
Συνακόλουθα πρέπει επίσης να εξεταστεί σοβαρά στην περίπτωση της διανομής, αν πρέπει
εξ’ολοκλήρου να γίνει μια θυγατρική με 100% ΔΕΗ
ή ένα ολιγομελές σχήμα το οποίο θα αποτελέσει το
διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, κάτι που
δεν το απαγορεύει η κοινοτική οδηγία και ως εκ
τούτου γιατί να οδηγηθούμε σε μια θυγατρική με το
σύνολο του προσωπικού;
Υ.Γ. Μέσα από την στήλη αυτή θέλω να ευχαριστήσω
τα μέλη της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ για την τιμή που μου έκαναν να
ασκώ τα καθήκοντα του προέδρου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ και
στην νέα θητεία η οποία προέκυψε μετά την πρόσφατη
εκλογική διαδικασία.
Δηλώνω, ότι θα συνεχίσουμε να ερεθίζουμε με τον
διάλογο, θα προβάλουμε χωρίς ταμπού τις θέσεις μας,
προκαλώντας ρήξεις με το κατεστημένο και τα αλλότρια συμφέροντα τα οποία θέλουν να εξουσιάσουν
όλους εμάς και να αρπάξουν τη ΔΕΗ.
Συνεχίζουμε, αταλάντευτα με συνέπεια υπηρετώντας
αρχές και αξίες.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

θ ΥΓΑ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ
Διαχωρισμός Μεταφοράς & Διανομής

“Βήμα στο κενό”
Σύμφωνα με την 72/2009 Ευρωπαϊκή οδηγία είναι κεντρική επιλογή της
Ευρωπαϊκής επιτροπής ο νομικός διαχωρισμός των δικτύων μεταφοράς και
διανομής.
Στα πλαίσια αυτής της επιταγής των
«ευρωλάγνων» της Ένωσης προτείνονται τρία σενάρια για την μεταφορά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση της Ε.Ε. (Γαλλία - Γερμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Λετονία,
Λουξεμβούργο και Σλοβακία). Μέχρι
σήμερα εφαρμόζεται ήδη σε πέντε χώρες (Γαλλία, Αυστρία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Λετονία).

ξει η εργασιακή σχέση του προσωπικού
καθώς και η ασφαλιστική του σχέση.
Έχουμε χρέος οι συνάδελφοι μας να
διατηρήσουν τη σύμβαση εργασίας που
υπέγραψαν ως προσωπικό της ΔΕΗ. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει στο Διηνεκές
να είναι υπάλληλοι της μητρικής δη-

Ownership unbundling
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ)
Πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός
συνολικά της Γενικής Διεύθυνσης μεταφοράς και ενσωμάτωση με τον υπάρχοντα ΔΕΣΜΗΕ, όπου θα αποτελούν μια
ανεξάρτητη εταιρεία η οποία σε όλα τα
επίπεδα δεν θα έχει καμιά σχέση με τη
ΔΕΗ.

Independent System
Operator (ISO) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
1. Προβλέπεται δημιουργία θυγατρικής
εταιρείας της ΔΕΗ, η οποία θα στελεχωθεί με το προσωπικό της ΔΕΗ όπου
θα μεταφερθούν και τα πάγιά της.
2. Δημιουργία ανεξάρτητης ιδιοκτησιακά εταιρείας η οποία θα ενσωματωθεί με τον ΔΕΣΜΗΕ και η ΔΕΗ θα
χάσει μέρος των μετοχών της, ενώ
θα μεταφερθεί ένα μέρος των εργαζομένων της μεταφοράς στη νέα
εταιρεία. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ, ενώ η εταιρεία αυτή θα είναι ο διαχειριστής
του συστήματος μεταφοράς.

Independent Transmission
Operator (ITO) (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Η επιλογή αυτή προβλέπει τη δημιουργία θυγατρικής 100% στη ΔΕΗ όπου
θα ανήκει όλη η μεταφορά καθώς και τα
πάγιά της, αλλά και ο λειτουργός αγοράς (Market Operator).
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ
Σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται να
υπάρχει ένας ανεξάρτητος Διαχειριστής του δικτύου. Στις περισσότερες
χώρες έχουν δημιουργηθεί θυγατρικές
Διανομής που ενσωματώνουν και τον
Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και τον
πάροχο υπηρεσιών του, δηλαδή εκτέλεση έργων και εργασιών, ο οποίος
απ’ότι φαίνεται δεν είναι υποχρεωτικό
να είναι στη θυγατρική.
Επίσης, τα πάγια σύμφωνα με την
οδηγία σε αντίθεση με τη μεταφορά
δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφερθούν
στην θυγατρική.
Στην περίπτωσή μας αυτή ο προσανατολισμός της ΔΕΗ είναι μία θυγατρική
100% στη ΔΕΗ και τα πάγια στη Μητρική.
Τα ανωτέρω θα αποφασιστούν στο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας το οποίο θα
αποφασίσει για την επιλογή των περιπτώσεων που αναφέραμε.
Συνακόλουθα το Σ.Κ. βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες επιλογές, ενώ δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχτεί
τον Ιδιοκτησιακό Διαχωρισμό της ΔΕΗ.
Κυρίως, όμως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση να αλλά-

λαδή της ΔΕΗ. Παράλληλα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι και το νέο προσωπικό
πρέπει να έχει τις ίδιες ασφαλιστικές
και εργασιακές σχέσεις. Δεν πρέπει
να μειωθούν τα περιουσιακά στοιχεία
και η πιστοληπτική ικανότητα της μητρικής. Όταν η μητρική έχει οικονομική
δυνατότητα μπορεί άνετα να βοηθήσει
σε δύσκολες στιγμές μια θυγατρική
το αντίθετο είναι δύσκολο. Επιπλέον,
επειδή τα σχήματα αυτά εύκολα μπορεί
να αλλάξουν γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι
εξυπηρετούν πολιτικές επιλογές, πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να
βλέπουμε την μητρική ΔΕΗ ισχυρή και με
προοπτική ότι κάποια μέρα θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να αναλάβει
μια κρατική ΔΕΗ την ευθύνη λειτουργίας του συστήματος της ενέργειας.
Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτές οι αλλαγές
γίνονται όχι για να υπάρχει διαφάνεια
στον ανταγωνισμό και να αποφευχθούν
οι σταυροειδής επιδοτήσεις αλλά για
να εισέλθουν το ιδιωτικά συμφέροντα
στη λειτουργία του τομέα ενέργειας και
κυρίως να αρπάξουν μεγάλο μέρος από
την πίτα.
Για μας πρέπει να ισχύει η ενιαία ΔΕΗ
σήμερα- αύριο.


Α ΔΙΑΦΟΡΙΑ

Εμπορία ή Διολίσθηση συνεχίζεται
Οι υπεύθυνοι τον ύπνο του Δικαίου

Φυγή Πελατών
Πάνω από 40.000 πελάτες στη χαμηλή και
950 στη μέση έκαναν φτερά το τελευταίο διάστημα στη ΔΕΗ, χωρίς να συγκινείται κανείς.
Η απώλεια εσόδων ανέρχεται πάνω από
350 εκατομμύρια, ενώ δε διαφαίνεται φως
στο τούνελ για αναστροφή του κλίματος. Αν
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η ΔΕΗ θα χρεοκοπήσει, ενώ το ρεύμα που παράγει υποχρεωτικά θα το πουλάει στους ανταγωνιστές
της, αφού δεν θα έχει πλέον πελάτες-καταναλωτές.
Η μόνη πράξη μέχρι σήμερα είναι η
ανταλλαγή επιστολών με την ΡΑΕ και «η
αδιαφορία», της τελευταίας σε βαθμό που
απροκάλυπτα μετατρέπεται σε αβανταδόρικο
όργανο υπέρ των ιδιωτών!!!
ΕΡΩΤΗΜΑ: Μια ολόκληρη Διεύθυνση
Εμπορίας με αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με Γενικό Διευθυντή, με Διευθυντές
Τομεάρχες και πολλούς άλλους που πληρώνονται με επίδομα ευθύνης δεν μπορούν να
βρουν λύση ώστε να σταματήσει η αφαίμαξη
των πελατών.
Δεν έχουν τίποτα να προτείνουν απλά παρακολουθούν. Καμιά εκπαίδευση στο προσωπικό, καμιά ενέργεια επαφής με τον πελάτη
για την επάνοδό του στη ΔΕΗ.
Γιατί δεν δημιούργησαν ομάδα στήριξης η
οποία θα ενημερώνει τον πελάτη και θα τον
αποτρέπει να αλλάξει πάροχο; Δεν έπρεπε
να δημιουργήσουν τουλάχιστον ένα τμήμα το
οποίο θα χειρίζεται απλές έννοιες εφαρμογής του Marketing; Γιατί τόση αδιαφορία; Γιατί
τόσοι αδαείς σε τόσο σημαντικές θέσεις;
Γιατί παρακολουθούν αμέριμνοι συμβάλλοντας με το «βουβό τους ρόλο» και αυτοί
στο έγκλημα κατά της ΔΕΗ, ενώ δεν κάνουν
τίποτα για αυτούς που αλλάζουν πάροχο και
αφήνουν χρέη; Γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε
τις οφειλές αυτές μέσω των δικαστηρίων; Αν
αυτό προβλέπεται από τους κώδικες δεν
πρέπει να αλλάξει!!! Ποιος θα το ζητήσει
αυτό; Πόσες οφειλές μέχρι σήμερα έχουν
οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ή μήπως δε θέλουμε να κουράζουμε τη Διεύθυνση Δικαστικού. Ποιες είναι οι οφειλές σήμερα τις
γνωρίζει η Διεύθυνση Εμπορίας; Τι σχέδιο
έχει για να τις εισπράξει;


Παράλληλα επιτείνεται η διαλυτική μορφή
στην εξυπηρέτηση του πελάτη αφού μέρα με
την μέρα η αποψίλωση από προσωπικό γίνεται πρόδηλα πιο αποκαλυπτική.

Αυτόματος πιλότος
Ατελείωτες ουρές, αγανάκτηση των καταναλωτών, ασφυξία στο προσωπικό καμιά αναδιοργάνωση του προσωπικού για ενίσχυση
της πρώτης γραμμής!!!
Όλα λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο
και ότι προκύψει.
Προσλήψεις στο κενό, ενισχύουμε την έλλειψη προσωπικού, ώστε να βρίσκουμε μια
δικαιολογία για το κλείσιμο των 120 πρακτορείων ή για να δικαιολογήσουμε την εκχώρηση παρεχόμενων υπηρεσιών σε τρίτους,
όπως συνέβη με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του πελάτη και την παράδοση του στη
media tel έναντι 165.000€ για έξι μήνες!! χωρίς να καλύπτεται ουσιαστική εξυπηρέτηση
έστω και τηλεφωνική, απλά μεταφέρουν στον
πελάτη ότι έχει αναρτήσει η ΔΕΗ στην ιστοσελίδα της δηλαδή, τι χρειάζεται για μια νέα
παροχή… αστεία πράγματα αλλά το χρήμα
ρέει.

Η Δράση των Διευθυντών
Πρόκειται για στελέχη, όπου μαζί με Γενικό Διευθυντή υποτάχθηκαν στις εντολές
του Αθανασόπουλου για το λουκέτο των πρακτορείων.
Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ήταν τόσο
προκλητικοί όπου έβαλαν λουκέτο παρόλο
που είχαμε κτίριο δικό μας αλλά και προσωπικό όπως συνέβη με την ακριτική Κάλυμνο,
ενώ δε δίστασαν να στείλουν τον πελάτη στο
ΚΕΠ και από εκεί με courier για εξυπηρέτηση
στην Αθήνα, ξοδεύοντας περισσότερα με
αυτό τον τρόπο. Αλλά δε τους ενδιαφέρει
αρκεί να κλείσουν το πρακτορείο.
Παράλληλα φρόντισαν να ξεχωρίσουν από
την «Μαμά» ΔΕΗ, νοικιάζοντας πολυτελή
κτίρια ξοδεύοντας αλόγιστα το χρήμα της
επιχείρησης.
Ποιος ο λόγος; Από πού προκύπτει η αδήριτη ανάγκη του διαχωρισμού; Ποιος καλλιέργησε αυτή την εμπάθεια μεταξύ του δικτύου
και της εμπορίας; Ποιος θα συνετίσει αυτά τα
στελέχη από τον ολισθηρό κατήφορο. Αντί να
ασχοληθούν με την στελέχωση των πρακτο-

ρείων ασχολούνται με το δικό τους prestige.
Ποιες σκέψεις κάνουν για την αναμόρφωση
των πρακτορείων και για την υποδοχή του
πελάτη; Σε ποια σημεία πρέπει να ανοιχτούν
νέα καταστήματα για την εξυπηρέτηση του
καταναλωτή; Μήπως πρέπει στα πλαίσια του
Καλλικράτη να επανεξετάσουμε τη χωροταξική λειτουργία τους;

Μην ενοχλείται τον Διευθυντή
Δεν είναι λίγες οι φορές που τους θυμίζουμε ότι πρέπει να κάνουν προσλήψεις γιατί
θα μείνουν χωρίς προσωπικό τα πρακτορεία.
Μια τέτοια περίπτωση -υπάρχουν πολλές- διαδραματίστηκε για το πρακτορείο
Φιλιατρών, όπου με την αποχώρηση του συνάδελφου υπεύθυνου για την εμπορία στο
πρακτορείο, τίθενται σε επισφαλή θέση η
λειτουργία του.
Με ενδιαφέρον για την λειτουργία του
καταστήματος η ΕΔΟΠ απευθύνθηκε στους
αρμόδιους και καταλήξαμε ότι θα προσλάμβαναν μια υπάλληλο με σύμβαση έργου. Η
πρόσληψη, βεβαίως, δεν έγινε πότε γιατί δεν
συμφώνησαν μεταξύ τους οι αρμόδιοι, ενώ
λύση δόθηκε με τα εκτός έδρας από Καλαμάτα ή το Ναύπλιο και μόνο για τις μέρες που
ο ένας από τους δύο συναδέλφους απουσιάζει, ενώ τις υπόλοιπες μέρες ας τα βγάζουν
πέρα μόνοι τους οι συνάδελφοι.
Όταν, βεβαίως, προσπαθήσαμε να μάθουμε
το γιατί, ο κύριος Καρακατσάνης μας απαγόρευσε να τον ενοχλούμε στο τηλέφωνο για
τέτοια θέματα!!! Σωστά, έχει και ενδεχόμενα
δίκιο γιατί εμείς πράγματι είμαστε πιεστικοί
και θέλαμε να δώσουμε λύση ανεξάρτητα αν
είναι καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά δεν επιτρέπεται να ενοχλούμε μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη τον κύριο Διευθυντή… Μας
συγχωρείτε κύριε Καρακατσάνη δε θα σας
ενοχλήσουμε ξανά, αλλά και δεν θα σας επιτρέψουμε άλλο να συνεχιστεί το καταστροφικό έργο. Αυτά προς το ΠΑΡΟΝ.
Υ.Γ. Ο περιβόητος εκσυγχρονισμός της
εμπορίας σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Το νέο
μηχανογραφικό σύστημα που ακριβοπληρώθηκε για την σύγχρονη εξυπηρέτηση των
πελατών γιατί δεν τοποθετήθηκε; Αν και πέρασε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στο επόμενο η συνέχεια…
ENΩΣΗ
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Δ ΙΑΣ Υ Ρ Μ Ο Σ
Η κατάργηση των πρακτορείων,
η ταλαιπωρία του κοινού και το χαράτσι
υπέρ των ιδιωτών - πρακτόρων

Μ

ε απόφαση της προηγούμενης
διοίκησης, την οποία εφαρμόζει και η σημερινή, και με την
επίκληση του «εξορθολογισμού στην
κατανομή των πόρων» έκλεισαν δεκάδες πρακτορεία τόσο στην Αττική, όσο
και στην επαρχία.
Η απόφαση αυτή, εκτός του ότι παραδίδει την πελατειακή βάση της ΔΕΗ
στους ανταγωνιστές της στον τομέα
της εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος,
οι οποίοι καραδοκούν για να της αποσπάσουν σεβαστό μερίδιο αγοράς,
υποβάλλει τους έλληνες οικιακούς καταναλωτές σε μια απίστευτη ταλαιπωρία, ενώ από την άλλη επιβαρύνει τους
λογαριασμούς τους με ένα ποσό που
κυμαίνεται από 0.50 έως 1 ευρώ, σε
εποχές όπου η περικοπή μισθών και
επιδομάτων οδηγεί στην ανέχεια και
την περιθωριοποίηση μεγάλα τμήματα
του πληθυσμού.
Ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είχαμε εγκαίρως
επισημάνει ότι η πολιτική αυτή, πέραν
όλων των άλλων προβλημάτων που
δημιουργεί στις σχέσεις ανάμεσα στην
ΔΕΗ και τους πελάτες - καταναλωτές,
οδηγεί σε απαξίωση και περιθωριοποίηση ένα μεγάλο τμήμα των έμπειρων
συναδέλφων πρώτης γραμμής, με
ολέθριες για την επιχείρηση επιπτώσεις. Είχαμε, επίσης, υπογραμμίσει
ότι παρόμοιες πολιτικές, μακροχρόνια,
οδηγούν τη ΔΕΗ στο περιθώριο των
εξελίξεων στον τομέα της εμπορίας,
αφού η μείωση των σημείων επαφής
της με το καταναλωτικό κοινό, αναπόφευκτα θα απαξιώσει και τους δεσμούς που έχει οικοδομήσει με αυτούς
εδώ και 6 δεκαετίες.

ENΩΣΗ
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Η πιο μεγάλη δυσφήμιση της εταιρείας σήμερα είναι η ταλαιπωρία των
καταναλωτών στα καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού και ιδιαίτερα
στα καταστήματα της εμπορίας. Οι
συνθήκες εργασίας των συναδέλφων
είναι τραγικές. Οι ουρές στα ταμεία οι
πολύωρες αναμονές των

καταναλωτών δημιουργεί εκνευρισμό
με θύματα τους συναδέλφους. Ζητάμε
την στελέχωση των καταστημάτων με
προσωπικό μόνιμο για την εύρυθμη
λειτουργία των καταστημάτων πριν είναι αργά.



ΤΙ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο
Τ

Όχι στις αυξήσεις
των τιμολογίων της ΔΕΗ

ο τελευταίο διάστημα πολύς λόγος γίνεται για τις αυξήσεις των
τιμολογίων της ΔΕΗ το 2011. Οι θιασώτες της άποψης αυτής ισχυρίζονται ότι έτσι η ΔΕΗ θα μπορέσει να αναστρέψει την αρνητική
πορεία της οικονομικής της κατάστασης, προσπαθώντας να φορτώσουν
όλα τα δεινά της κακοδιαχείρισης των τελευταίων ετών στις πλάτες των
οικιακών καταναλωτών, δηλαδή στον έλληνα πολίτη.
Η προετοιμασία της κοινής γνώμης γίνεται με επιλεκτικές διαρροές
σε μια προσπάθεια χειραγώγησής της στην αρχή το «μη χείρον βέλτιστο». Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το
ενδεχόμενο να αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ από το 2011, υπάρχουν
μάλιστα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αυξήσεις έως και 48% στα
τιμολόγια για την περίοδο 2011 - 2013, ειδικά στις χαμηλές καταναλώσεις, δηλαδή για τις καταναλώσεις έως 800 κιλοβατωρών το τετράμηνο.
Υπάρχει βέβαια, απ’ ότι φαίνεται, η σκέψη, το μεγαλύτερο μέρος των
αυξήσεων να μεταφερθεί στη διετία 2012 - 2013, αλλά αυτό, κάθε άλλο,
παρά ενθαρρυντικό είναι.
Θετικό είναι το γεγονός ότι τόσο η κυβέρνηση, όσο και η διοίκηση της
ΔΕΗ ανακοίνωσαν πως τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν θα αυξηθούν μέχρι
τα τέλη του 2010, αλλά αυτό ουδόλως παρηγορεί τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά να συρρικνώνεται το ατομικό
και οικογενειακό τους εισόδημα. Θετική επίσης είναι η θεσμοθέτηση
του Κοινωνικό Οικιακού Τιμολογίου, για την προστασία ειδικών ομάδων
καταναλωτών, πράγμα, άλλωστε, που ήταν πρόταση των εργαζομένων
και του συνδικαλιστικού κινήματος της ΔΕΗ εδώ και πολλά χρόνια. Το
ζήτημα όμως που τίθεται τώρα είναι να εφαρμοστεί άμεσα και να μην
μείνει στα χαρτιά, όπως τόσα και τόσα άλλα πράγματα.
Για να εφαρμοστεί το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο χρειάζεται η άμεση
ενίσχυση των αποδυναμωμένων πρακτορείων γιατί αυτό συνεπάγεται
πρόσθετη εργασία.
Εμείς ως εργαζόμενοι αλλά και ως συνδικαλιστικό κίνημα θα μείνουμε σταθεροί στις απόψεις μας, θεωρώντας πως
το ηλεκτρικό ρεύμα είναι
κοινωνικό αγαθό και θα
Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
πρέπει να διατίθεται στους
Κωδικός: 5808
καταναλωτές σε χαμηλές
τιμές, συμβάλλοντας, κατ’
Εκδότης
αυτόν τον τρόπο, στην ενίΚαζάνας Γεράσιμος
σχυση και όχι στην αποψίλωση του πενιχρού, έτσι κι
Διευθύνεται από
αλλιώς, εισοδήματός τους.
Συντακτική Επιτροπή
Επιπλέον, θεωρούμε και
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
αγωνιζόμαστε για τον πεΣτουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
ριορισμό της δράσης των
Τηλ.: 210-52 30 997,
ιδιωτών κερδοσκόπων, οι
Fax: 210-52 40 383
οποίοι με αφορμή την οικονομική κρίση επιτίθενται
Παραγωγή - Εκτύπωση:
ολομέτωπα κατά του εισοΚαμπυλη αdv.
δήματος των εργαζομένων
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
και των συνταξιούχων, οδηΤηλ.: 210-51 56 810-20-30,
γώντας ολόκληρες κοινωFax: 210-51 56 811
νικές ομάδες στην ανέχεια
και τον εξευτελισμό.

EΝΩΣΗ



Τι σημαίνει «εξορθολογισμός»
των τιμολογίων της ΔΕΗ:

Τ

ο τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα μπαράζ δημοσιευμάτων σχετικά με τον λεγόμενο «εξορθολογισμό»
των τιμολογίων της ΔΕΗ. Ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση σε όσα λέγονται και
γράφονται και για το λόγο αυτό θα θέσουμε δημόσια τα παρακάτω ζητήματα:
Θεωρεί ή όχι η πολιτεία ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό;
Αν ναι, τότε πως συμβιβάζεται με την πολιτική που θέλει το
ηλεκτρικό ρεύμα να είναι φτηνότερο για τους πλούσιους, τους
σπάταλους και τους επιχειρηματίες ;
Πώς συμβιβάζεται με την αύξηση από 20% έως 50% των τιμολογίων των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων και αγροτών;
Το επιχείρημα που προβάλλεται ότι η τρόικα απαιτεί τον
εξορθολογισμό του τρόπου τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να αντανακλάται το πραγματικό κόστος σημαίνει,
σε απλά ελληνικά, ότι θα αυξηθούν κατακόρυφα τα θεωρούμενα «ζημιογόνα» τιμολόγια, δηλαδή τα οικιακά και τα αγροτικά σε πρώτη φάση, ενώ παράλληλα θα μειωθούν τα υψηλά
περιθώρια κέρδους για τα εμπορικά τιμολόγια, τις υψηλές
καταναλώσεις.
Με άλλα λόγια, εκείνο που επιχειρείται σήμερα είναι να
πάρουν τα χρήματα από τις τσέπες των πολλών και να τα
μεταφέρουν στις τσέπες των λίγων και, παράλληλα, να εξοβελίζεται η αντίληψη που θέλει το ηλεκτρικό ρεύμα κοινωνικό
αγαθό και την μετατροπή του σε πανίσχυρο όπλο των κερδοσκοπικών συμφερόντων.
Όπως εδώ και πολλά χρόνια, έτσι και τώρα οι εργαζόμενοι
και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ θα αντισταθούν με μαχητικούς αγώνες ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Στο πλάι μας
θα έχουμε τους απλούς έλληνες πολίτες, οι οποίοι βλέπουν
ότι μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ επιχειρείται μια αφαίμαξη
και μια αναδιανομή του πλούτου πέραν πάσης λογικής και ηθικής. Και στον αγώνα αυτό θα νικήσουμε.
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Ε ΞΑΓΩΡΑ
Μια εξαγορά με πολλά ερωτηματικά

Η

απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ
να εξαγοράσει τρία αιολικά πάρκα
εν λειτουργία, συνολικής ισχύος
24,65 ΜW και άλλων τριών υπό ανάπτυξη
συνολικής ισχύος 48 MW από τον όμιλο
εταιριών BCI, προκαλεί πολλά ερωτηματικά και οι ανακοινώσεις της διοίκησης της
εταιρείας αντί να διαφωτίσουν το εν λόγω
ζήτημα προκαλούν ακόμη περισσότερα
ερωτηματικά.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ είναι
χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα, εκείνο
των υποστηρικτών της συμφωνίας και
εκείνο των αντιτιθέμενων σε αυτή. Η
απόφαση αυτή πάντως, εκτιμάται ότι κάθε
άλλο παρά συμβάλει στην ανάπτυξη της
επιχείρησης και κυρίως στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δη των
αιολικών πάρκων.
Το πλέον σημαντικό από τα ερωτήματα
που ανακύπτουν έχει να κάνει τόσο με το
κόστος εξαγοράς, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, όσο και με την σκοπιμότητα
μιας τέτοιας κίνησης. Δεν είναι λίγοι μάλιστα, μέσα και έξω από το Δ.Σ, της ΔΕΗ,
που υποστηρίζουν ότι τα ποσά αυτά θα
μπορούσαν να διατεθούν για επενδύσεις
από την θυγατρική της εταιρείας, η οποία
έχει και την εμπειρία και την κατάλληλη
τεχνογνωσία προς τούτο.
Για να γίνει αντιληπτό για ποιο πράγμα
μιλάμε, αρκεί να αναφέρουμε ότι η ΔΕΗ
υποχρεούται να καταβάλει περίπου
573.000 ευρώ ανά MW, τη στιγμή που
τεχνικοί της εταιρείας εκτιμούν πως το
κόστος αυτό δεν πρέπει να ξεπεράσει
τις 170.000 ευρώ ανά MW. Παράλληλα,
αναλαμβάνει την καταβολή τιμήματος της
τάξης των 500.000 - 600.000 ευρώ ανά
MW για την υπόλοιπη ισχύ των 48 MW που
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης.
Το δεύτερο μεγάλο και αναπάντητο μέχρι σήμερα ερώτημα έχει να κάνει με το αν
και κατά πόσο η ΔΕΗ έχει ανάγκη να αγοράζει αδειοδοτήσεις τρίτων, από τη στιγμή
που αφενός μεν ήδη διαθέτει δικές της,
αφετέρου δε μπορεί να υποβάλει νέους
φακέλους προς τη ΡΑΕ και να προχωρήσει
στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων.
Ας σημειωθεί ότι η αποπεράτωση αυτών
των αιολικών πάρκων, σύμφωνα με την δέσμευση που ανέλαβε η ΔΕΗ θα στοιχίσει
επιπλέον 70 εκατομμύρια ευρώ.
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Μεγάλη εντύπωση στην κοινή γνώμη
προκάλεσε το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της ΔΕΗ για την εξαγορά δεν αναφερόταν το κόστος της, με το επιχείρημα ότι
το οριστικό τίμημα θα διαμορφωθεί με την
ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού
ελέγχου.
Τα αναπάντητα ερωτήματα πολλά. Οι
γκρίζες ζώνες αυτής της εξαγοράς ακόμη
περισσότερες. Επιπλέον, οι διιστάμενες
απόψεις του διευθύντος συμβούλου κ.
Ζερβού και του αναπληρωτή διευθύνοντος
συμβούλου κ. Μπαράτση, έχουν γίνει αντικείμενο σχολιασμού, αναδεικνύοντας ως
ένα από τα σοβαρότατα προβλήματα της
σημερινής διοίκησης την έλλειψη ενιαίας
αντίληψης για την στρατηγική ανάπτυξης
της επιχείρησης σε συνθήκες ολοένα αυξανόμενου ανταγωνισμού.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό
κίνημα της ΔΕΗ παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις για να προασπίσουν
τα συμφέροντα της επιχείρησης από επιζήμιες και ολέθριες αποφάσεις, οι οποίες
θα συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην
απαξίωσή της, σε μια εποχή όπου αμφισβητείται ο δημόσιος χαρακτήρας της, η
ενιαία της δομή και το κοινωνικό έργο που
συντελεί.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε
να ανδρωθεί ένα νέο σκάνδαλο τύπου
Φλώρινας, γιατί τότε θα αποδειχθεί ότι
οι καιροί αλλάζουν οι άνθρωποι αλλάζουν
αλλά στις πρακτικές είμαστε ίδιοι. Για παράδειγμα εξετάστηκαν τα απολογιστικά
στοιχεία του ισολογισμού της εταιρείας.
Η νομική της μορφή είναι αυτή που συνάδει με μια τέτοια αγορά. Τα δάνειά της
ποιος θα τα αποπληρώσει δηλαδή παίρνουμε και την προίκα της!!!
Αν η ΔΕΗ ήθελε πραγματικά να κάνει
μία τόσο μεγάλη επένδυση γιατί δεν έκανε
αιτήσεις για αδειοδότηση αφού έχει θυγατρική δική της αλλά και τεράστιους χώρους
σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί δεν προέβει σε ανοικτό διαγωνισμό όπου θα ζητούσε από την αγορά να
εξασφαλίσει για λογαριασμό της ανάλογο
αιολικό πάρκο; Αφού είχαμε σκοπό να κάνουμε συνεργασία με την EDF γιατί προχωρήσαμε σε αυτές τις εξαγωγές;

Το κόλπο με το τέλος
υπέρ Α.Π.Ε
ή πως μετακυλύουμε
το κόστος στον
καταναλωτή

Μ

ε μια πρώτη ματιά, ακόμη και ο
πιο άσχετος μπορεί να διακριβώσει ότι το τέλος υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξήθηκε
κατά 1800% (!). Το τέλος αυτό επιβάλλεται ήδη στα εμπορικά και βιομηχανικά
τιμολόγια και μετακυλύετε απευθείας και
πλήρως στον τελικό καταναλωτή μέσω
του επιμερισμού του κόστους ανά μονάδα
προϊόντος ή υπηρεσίας.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα του ιδιότυπου ελληνικού καπιταλισμού, όπου διάφοροι επιτήδειοι δίχως
καν να μπουν στην διαδικασία των επενδύσεων και του επιχειρηματικού ρίσκου,
αποκομίζουν και ενθυλακώνουν τεράστια
ποσά ως κέρδη των ανύπαρκτων επενδύσεων τους, μέσω της επιβάρυνσης των
τιμολογίων της ΔΕΗ.
Ως εργαζόμενοι απαιτούμε να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη πρακτική που
θυμίζει περισσότερο φεουδαρχία, παρά
προηγμένη δυτική χώρα, όπου οι καταναλωτές αντιμετωπίζονται ως υποζύγια ή
εύκολα θύματα των κερδοσκόπων.
Ως εργαζόμενοι απαιτούμε να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη πολιτική να θεωρεί
η πολιτεία την ΔΕΗ ως την παχιά αγελάδα
που μπορεί επ’ άπειρον να την αρμέγει
και στο τέλος να την ξυλοφορτώνει κιόλας
επειδή, τάχα, δεν παράγει την κατάλληλη
ποσότητα γάλακτος για την «ανατροφή»
των πάσης φύσεως «επενδυτών».
Ως εργαζόμενοι απαιτούμε, επιτέλους,
να μπουν ξεκάθαροι όροι και κανόνες του
παιχνιδιού που κάποιοι εδώ και χρόνια
επικαλούνται ως «απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας» και να σταματήσουν
τα ύποπτα παιχνίδια σε βάρος της ΔΕΗ.


Α ΝΤΙΣΤΑΣΗ
Λιγνίτης ή Α.Π.Ε.:
φτηνό
ή ακριβό ρεύμα;

γεται από τις εναλλακτικές πηγές επιδοτείται ουσιαστικά από την πολιτεία, αφού
το κόστος παραγωγής είναι τέτοιο που καθιστά απαγορευτική την εμπορία της. Επιπλέον, η ενέργεια που παράγεται από τις

Η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός,
που τόσο πολύ δοκιμάζονται αυτό το διάστημα έχουν κάθε δικαίωμα να μάθουν την
αλήθεια. Όλοι αυτοί που σήμερα υμνούν
και υπερασπίζονται την λεγόμενη «καθαρή», «πράσινη» ενέργεια, θα πρέπει να
τους μιλήσουν για το κόστος παραγωγής
της καθώς επίσης και για τις τιμές με τις
οποίες θα πωλείται στον τελικό χρήστη,
τον καταναλωτή.
Περισσεύει η υποκρισία στις μέρες
μας. Όλοι κόπτονται υπέρ του περιβάλλοντος, υπέρ των εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, και μάλιστα, δηλώνουν υπέρμαχοι της αλλαγής των ισορροπιών στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας υπέρ της
αιολικής, ηλιακής και άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κανείς όμως από αυτούς δεν αναφέρει
το παραμικρό σχετικά με το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατώρας, ούτε, φυσικά,
και για την τιμή πώλησης. Ας θυμίσουμε,
λοιπόν, ότι σήμερα η ενέργεια που παρά-

εναλλακτικές πηγές είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας και πριν προλάβουν να
αποσβέσουν το κόστος κατασκευής τους,
φτάνει η στιγμή της απόσυρσής τους.
Σιγή ιχθύος τηρούν επίσης αναφορικά
με το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού
ρεύματος με καύσιμο το λιγνίτη. Αν ο ελληνικός λαός σήμερα απολαμβάνει ένα
από τα πιο φτηνά τιμολόγια ηλεκτρικού
ρεύματος στην Ευρώπη και τον κόσμο,
αυτό οφείλεται στο εθνικό μας καύσιμο,
το λιγνίτη. Επιπλέον, ο λιγνίτης με τα διαπιστωμένα αποθέματά του στη χώρα μας,
εξασφαλίζει την ασφάλεια στην προμήθεια
καυσίμου, την σταθερότητα στις τιμές

αλλά και το χαμηλό κόστος παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε
πως εμείς, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ κάθε
άλλο παρά εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είμαστε. Ας μη ξεχνάμε ότι
η ΔΕΗ ήταν στην πρωτοπορία των εφαρμογών αυτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
το μίγμα των πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να
αλλάξει σε βάρος του λιγνίτη. Μια τέτοια
πολιτική θα ήταν ολέθρια για τον τόπο.
Τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Γερμανία και η Μ. Βρετανία ανοίγουν ξανά τα ορυχεία τους, εμείς θα τα
κλείσουμε; Θα απαξιώσουμε δηλαδή το
εθνικό μας καύσιμο, εν ονόματι κάποιων
νεφελωδών υποσχέσεων και πολιτικών,
πίσω από τις οποίες υποκρύπτονται
συμφέροντα αμαρτωλών πολυεθνικών
εταιρειών, οι οποίες θα πρέπει να ξεπουλήσουν το στοκ τους, τώρα που πολλές
ευρωπαϊκές χώρες επαναπροσδιορίζουν
την ενεργειακή τους πολιτική;
Τα ερωτήματα αυτά χρήζουν άμεσης
απάντησης ενώπιον του ελληνικού λαού
και εμείς ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ θα τα
θέτουμε μετ’ επιτάσεως μέχρι να πέσουν,
τελικά, οι μάσκες των συμφερόντων.

Όχι στον διαμελισμό της ΔΕΗ.
Όχι στο ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
Εν μέσω θέρους ξεκίνησε μια απίστευτη φημολογία σχετικά με την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Η
κυβέρνηση, μετά τον θόρυβο που ξέσπασε, αναγκάστηκε να
διαψεύσει τις σχετικές φήμες, μπροστά στην εκπεφρασμένη
θέληση εργαζομένων στην ΔΕΗ, αλλά και της συντριπτικής
πλειοψηφίας της κοινής γνώμης.
Αν όμως όσοι απεργάζονται τα σχέδια διάλυσης της ΔΕΗ
ανέκρουσαν πρύμναν προσωρινώς, αυτό δε σημαίνει ότι εργαζόμενοι, συνδικαλιστικό κίνημα και κοινή γνώμη θα πρέπει να
πάψουν να επαγρυπνούν.
Είναι γνωστό ότι ο κλάδος της ενέργειας είναι σήμερα πεδίο
σύγκρουσης τεράστιων, εγχώριων και διεθνών συμφερόντων,
τόσο λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της χώρας, όσο
και εξαιτίας της ισχυρής θέσης που κατέχει η ΔΕΗ στον τομέα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεωρούν, λοιπόν, πολλοί ότι μια αποδυναμωμένη ΔΕΗ, μια
ΔΕΗ την οποία έχουν κατασπαράξει, δεν θα αποτελεί εμπόδιο
για την διείσδυσή τους στην ελληνική αλλά και την βαλκανική
αγορά ηλεκτρικού ρεύματος.


Έχουν ήδη σχηματιστεί ή βρίσκονται υπό διαμόρφωση μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα – συμμαχίες με σκοπό την πλήρη
απορύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσχημα
της απελευθέρωσή της. Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες να αποκλειστεί η ΔΕΗ από προσοδοφόρες επενδύσεις
και δραστηριότητες και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για τους
ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, με
την απελευθέρωση της εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, παρατηρείται ήδη απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων πελατών της
ΔΕΗ. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα δώρο της «απελευθερωμένης» αγοράς προς όλους εκείνους, οι οποίοι θεωρούν πως
ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι το νέο
Ελντοράντο, αρνούμενοι να καταβάλουν το κόστος της κοινής
ωφέλειας, περιφρονώντας την ελληνική έννομη τάξη αλλά και
τη νοημοσύνη των ελλήνων καταναλωτών.
Εμείς, ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ
δηλώσαμε ευθύς εξαρχής την αντίθεσή μας στο διαμελισμό
της ΔΕΗ με την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό θα
κάνουμε και στο μέλλον και με αγώνες μαχητικούς θα αποτρέψουμε το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
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“

Α ΚΗΔΕΜΟΝΕ Υ Τ Ο Σ ”

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας
και ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας
Τα τελευταία χρόνια η καραμέλα που πιπιλούν πολλοί είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Για ορισμένους, μάλιστα, έχει
μετατραπεί στο «ιερό δισκοπότηρο», το οποίο αναζητούν μετ’ επιτάσεως μετερχόμενοι κάθε μέσο. Οι οπαδοί αυτής της άποψης όμως,
επίτηδες λησμονούν να αναφέρουν ότι η όποια απελευθέρωση της
αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια
άλλη έννοια, εκείνη του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της
χώρας.
Στο πεδίο αυτό η χώρα μας, με ευθύνη τόσο της πολιτείας, όσο και
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, βρίσκεται πολύ πίσω από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα στο ενιαίο περιβάλλον των οποίων,
υποτίθεται ότι η χώρα μας θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική.
Εδώ και μια δεκαετία περίπου το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων της ΔΕΗ έχει αναδείξει το θέμα του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, σε συνάφεια με την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου επενδύσεων της ΔΕΗ, η οποία θα πρέπει να
αποτελέσει τον κεντρικό και βασικό πυλώνα αυτού του σχεδιασμού
και την ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της
ευημερίας του ελληνικού λαού.
Εις μάτην όμως. Οι υπουργοί ενέργειας διαδέχονται ο ένας τον
άλλον δίχως να κάνουν το παραμικρό. Το ίδιο ισχύει και για τους εκάστοτε επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Η χώρα όμως
παραμένει δίχως πυξίδα, δίχως σχέδιο και, εν τέλει, δίχως ενεργειακό όραμα. Το μόνο που ακούμε είναι οι μεγαλόπνοοι σχεδιασμοί περί

αγωγών, τους οποίους όμως δεν βλέπουμε να υλοποιούνται. Ακούμε,
επίσης, για «τεράστιες ιδιωτικές επενδύσεις» στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες παραμένουν στα χαρτιά, παρά το γεγονός
ότι οι ιδιώτες παραγωγοί (;) έχουν λάβει άδειες κατασκευής νέων
μονάδων εδώ και 6 - 7 χρόνια. Ούτε οι επενδύσεις έγιναν, ούτε οι
άδειες αφαιρέθηκαν.
Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και σήμερα, μόνο που στο σκηνικό
έχει εισέλθει και ο παράγοντας - σχέδιο εξόντωσης της ΔΕΗ, με την
απαγόρευση, εκ μέρους της πολιτείας, να λάβει μέρος στους διαγωνισμούς για την κατασκευή νέων, σύγχρονων, αντιρρυπαντικών
μονάδων.
Συνεπώς, όσοι σήμερα διακαώς επιθυμούν την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας αποκρύπτουν σκόπιμα από τον ελληνικό λαό ότι
ακόμη κι αν αυτή επιτευχθεί πλήρως, σύμφωνα με τις κοινοτικές επιταγές, θα είναι ελλιπής και θα αποσκοπεί μόνο στην ικανοποίηση των
συμφερόντων τους, δίχως να ικανοποιεί τα κριτήρια και τις ανάγκες
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη τροφοδοσία, την ευστάθεια και την ισορροπία
του συστήματος.
Εμείς ως εργαζόμενοι στην ΔΕΗ, όπως κάναμε και στο παρελθόν,
έτσι και τώρα θα παλέψουμε όχι μόνο για την ανάδειξη του προβλήματος, αλλά και για την επίλυσή του, αφού ήμασταν πάντα υπέρ μιας ΔΕΗ
που θα αποτελεί τον πυρήνα και το βασικό στήριγμα του συστήματος,
για ηλεκτρικό ρεύμα φτηνό και προσιτό στους έλληνες πολίτες.

Νέος πρόεδρος της ΡΑΕ ο κ. Ν. Βασιλάκος.

Μ

Πολλές απορίες προκάλεσε στους
παροικούντες την ενεργειακή Ιερουσαλήμ, ο διορισμός του νέου
προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Νίκου Βασιλάκου, αλλά και η στήριξη που παρείχε σ’ αυτόν η υπουργός
Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη.
Κι’ αυτό γιατί ο κ. Νίκος Βασιλάκος έχει
διατελέσει εξέχον στέλεχος του λόμπι των
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού
Ελλάδος, ενώ ήταν τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Συνδέσμου
Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ με 66 εταιρείες – μέλη. Το κυριότερο όμως στοιχείο
του βιογραφικού του είναι ότι ήταν senior
partner της εταιρείας συμβούλων μηχανικών Network Consulting Group, μέσω της
οποίας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες
σχεδόν σε όλες τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες της χώρας, και όχι μόνο, που εμπλέκονται στο χώρο της ενέργειας.
Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι εκείνοι, οι
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οποίοι εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά
πόσο ο νέος πρόεδρος της ΡΑΕ θα είναι
σε θέση να ασκήσει ανεξάρτητα και αμερόληπτη πολιτική στον φλεγόμενο από τα
συμφέροντα χώρο της ενέργειας και από
το κατά πόσο θα υπερασπιστεί το δημόσιο
αγαθό που ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα και
θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές με φτηνά τιμολόγια.
Κυριακή κοντή γιορτή που λέει και ο
λαός μας, αφού σύντομα ο κ. Βασιλάκος
θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα
ζητήματα που έχουν σχέση με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον καθορισμό των αυξήσεων των τιμολογίων της
ΔΕΗ, τον ρόλο και την θέση των ιδιωτών
παραγωγών, την παραχώρηση νέων αδειών
και τόσα άλλα.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα θα παρακολουθούμε στενά τα έργα και τις ημέρες του νέου
προέδρου της ΡΑΕ, θα παρεμβαίνουμε, θα
καταγγέλλουμε στην ελληνική κοινή γνώμη

τα λάθη και τις παραλήψεις του, αλλά και
θα τον στηρίζουμε εκεί όπου νομίζουμε πως
υποστηρίζει τα συμφέροντα της ΔΕΗ.
Μέχρι σήμερα έδειξε ότι τάσσεται υπέρ
των «αεριτσίδων», που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία και αρπάζουν τους πελάτες
της ΔΕΗ, αφού δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις της ΔΕΗ αλλά τους αφήνει ακόμη και
σήμερα να κερδοσκοπούν χωρίς να πληρώνουν τις ΥΚΩ με αποτέλεσμα να χρωστούν
αυτή τη στιγμή πάνω από 6 εκατ. Ευρώ.
Επίσης με τις αλλαγές που επιχειρεί για
τον υπολογισμό της παραγόμενης KW στη
χονδρική αναμένεται να ευνοήσει τις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αφού θα
έχουμε αύξηση ώστε να βρίσκεται «πάνω
από το όριο βιωσιμότητας» δηλαδή πρέπει
να είναι σίγουρο το αλόγιστο κέρδος τους,
έτσι θα έχει όφελος ή επένδυσή τους σε
βάρος του ανήμπορου καταναλωτή.
Κατά τα άλλα θα είναι “ακηδεμόνευτος”
ο πρόεδρος!!!


Ο Τ Υ Π Ο Σ Ε ΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΟΠ
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Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ Λ Ο Γ Ω Ν
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Εκλέγονται κατά αλφαβητική σειρά

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ.

Από το Συνδιασμό ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ-ΣΥΝ/ΝΟΙ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Κ.

Α. ΑΘΗΝΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ Β.
ΚΑΖΑΝΑΣ Γ.
ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ Δ.
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ Δ.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ι.
ΜΠΙΤΖΑΣ Γ.

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΠΟΔΑΣ Δ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΠΟΥΡΑ Δ.
ΣΙΑΦΑΣ Α.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Μ.

ΑΓΑΠΑΚΗΣ Δ.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Α.

ΑΡΕΤΑΚΗΣ Γ.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΚΑΜΑΤΣΟΣ Κ.

ΣΤΑΥΡΑΚΗ Μ.

Από το Συνδιασμό ΔΑΚΕ

ΤΖΙΦΑΚΗΣ Γ.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΧΑΜΠΙΠΗ Ε.

ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ι.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Λ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΑΛΑΜΑΣ Χ.
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.

ΖΙΖΗΛΑΣ Σ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ.
ΞΥΛΙΑΣ Θ.
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Χ.
ΤΖΗΜΑ Κ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Β.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΙΚΑΡΗΣ Λ.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΝΤΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ Η.

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γ.

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ



Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ ΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΠΑΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι.

ΖΟΡΜΠΑΣ Ε.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΖΟΡΜΠΑΣ Χ.
ΚΑΛΟΣ Κ.

Από το Συνδιασμό ΕΣΚ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΚΕΡΑΝΤΖΗ Ι.

ΒΑΡΔΟΥΛΗ Μ.

ΜΗΤΟΥΣΗΣ Σ.

ΔΕΡΕΜΠΕΗ Δ.

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ.

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΙΑΦΑΣ Α.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.

ΧΑΜΠΙΠΗ Ε.

ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗ Φ.

ΧΛΗΣ Θ.

Για την Ομοσπονδiα (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ)
Εκλέγονται αλφαβητικά
Από το Συνδιασμό ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ-ΣΥΝ/ΝΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.
ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ Ε.
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Β.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Γ.
ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ Ι.
ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ Χ.
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ Κ.
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ Ν.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Π.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ι.
ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ Α.

Από το Συνδιασμό ΔΑΚΕ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Δ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΔΡΑΚΟΣ Γ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ Σ.
ΞΥΛΙΑΣ Θ.
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Χ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΛΟΣ Δ.
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΙΩΤΙΤΣΑ Ε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΖΙΖΗΛΑΣ Σ.

ΜΠΑΡΛΑΣ Π.

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Β.

ΜΠΙΤΖΑΣ Γ.

ΝΙΚΑΡΗΣ Λ.

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Κ.

ΝΤΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

ΧΑΤΖΑΡΑΣ Ν.

ΡΕΣΒΑΝΗΣ Μ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΣΟΜΠΟΣ Σ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ Η.
ΓΟΡΟΤΣΙΔΟΥ Γ.



ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚ Λ Ο Γ Ω Ν
Από το Συνδιασμό ΕΣΚ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΓΙΩΤΙΤΣΑ Ε.

ΒΑΡΔΟΥΛΗ Μ.

ΚΑΝΤΑ Μ.

ΔΕΡΕΜΠΕΗ Δ.

ΚΟΥΤΣΗΣ Ι.

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.

ΜΕΝΤΕΣ Γ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Ι.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.
ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗ Φ.

Από το Συνδιασμό ΕΣΚ

ΤΟΜΠΡΟΥΚΙΔΟΥ Ε.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΒΑΡΔΟΥΛΗ Μ.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Εκλέγονται αλφαβητικά
Από το Συνδιασμό ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ-ΣΥΝ/ΝΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΤΟΜΠΡΟΥΚΙΔΟΥ Ε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΚΑΖΑΝΑΣ Γ.

Για το ΠειθαρχικΟ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μ.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ι.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Β.
ΜΠΙΤΖΑΣ Γ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ Β.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ.
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ Μ.
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ Ν.
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ Α.
ΜΠΟΥΡΑ Α.
Από το Συνδιασμό ΔΑΚΕ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Εκλέγονται αλφαβητικά
Από το Συνδιασμό ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ-ΣΥΝ/ΝΟΙ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΓΚΑΤΖΗ Π.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ Μ.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Α.
ΚΟΤΤΑ Α.
Από το Συνδιασμό ΔΑΚΕ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΕΔΑΡΗΣ Ι.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΟΡΟΓΩΝΑ Β.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλέγονται αλφαβητικά

ΝΙΚΑΡΗΣ Λ.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ.

Από το Συνδιασμό ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ-ΣΥΝ/ΝΟΙ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Χ.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΡΑΔΗΣ Ν.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ.

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ



Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ ΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΜΠΟΝΙΑ Α.

Από το Συνδιασμό ΔΑΚΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΖΟΥΠΑ Α.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Χ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΑΡΓΕΤΑ Ε.

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

ΓΚΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ευχαριστεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες για την αθρόα συμμετοχή τους στην
εκλογική διαδικασία, που αφορά την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων του σωματείου μας.
Η εμπιστοσύνη αυτή των μελών μας, προσδίδει στην ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ένα επιπλέον μερίδιο ευθύνης και
δέσμευση, απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που διανύουμε ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ.
Δηλώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε για μια κραταιά και Δημόσια ΔΕΗ
στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Στην προσπάθεια μας αυτή θα ερεθίζουμε με τον δημοκρατικό
διάλογο ενώ δε θα διστάσουμε να συγκρουστούμε με εκείνους οι οποίοι με τις πράξεις τους λειτουργούν
επιζήμια για τη ΔΕΗ, όπως:
 Το κλείσιμο και την διάλυση των πρακτορείων
 Τη διάλυση της Εμπορίας
 Την αρπαγή των Πελατών
 Την εκχώρηση του Call Center στη Media-tel
 Την διάλυση του ασφαλιστικού μας συστήματος.
Στις δύσκολες αυτές ώρες η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται να βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό και να αγωνίζεται
για την επίλυση των δύσκολων προβλημάτων που δημιουργούν τα αλλότρια συμφέροντα που περιφέρονται
πέριξ της ΔΕΗ, ως πιράνχας στην προοπτική να την κατασπαράξουν και να μετατρέψουν σε δούλους τους
εργαζόμενους.
Θα αγωνιστούμε:

• Για το Σεβασμό του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• Για την αναβάθμιση του ΚΛΑΔΟΥ μας
• Για την αμοιβή της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
• Για την πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού
• Για μια ΔΕΗ με ΔΗΜΟΣΙΟ προσανατολισμό



ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ Ε Ρ Ε Ι Α Σ
Τ.Ε. Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΡΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Α.Μ. 51171
Α.Μ. 72461
Α.Μ. 76863
Α.Μ. 45384
Α.Μ. 84573

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΕΡΑΝΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Μ. 76272
Α.Μ. 67458
Α.Μ. 53830
Α.Μ. 66276
Α.Μ. 49425

Τ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΜΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Α.Μ. 46784
Α.Μ. 46970
Α.Μ. 46589
Α.Μ. 68840
Α.Μ. 76552

Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Μ. 46953
Α.Μ. 46602
Α.Μ. 47453
Α.Μ. 67096
Α.Μ. 27047

Τ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α.Μ. 75172
Α.Μ. 69571
Α.Μ. 53128
Α.Μ. 65020
Α.Μ. 72799

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΩΣΤΑ ΑΛΙΚΗ		
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Α.Μ. 47136
Α.Μ. 86280
Α.Μ. 77025
Α.Μ. 67387
Α.Μ. 46569

Τ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Μ. 84691
Α.Μ. 65014

Τ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Α.Μ. 73102
Α.Μ. 49291
Α.Μ. 95028
Α.Μ. 75430
Α.Μ. 69586

Τ.Ε. ΑΡΤΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
ΣΑΚΚΑΣ ΘΩΜΑΣ			

Α.Μ. 66273
Α.Μ. 77400
Α.Μ. 46375
Α.Μ. 67566
Α.Μ. 44788

Τ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΡΟΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΡΑΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Α.Μ. 65660
Α.Μ. 76662
Α.Μ. 79001

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΟΡΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Α.Μ. 67519
Α.Μ. 75845
Α.Μ. 46785
Α.Μ. 67506
Α.Μ. 46787

Τ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Α.Μ. 37303
Α.Μ. 45629
Α.Μ. 50103

Τ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΟΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Α.Μ. 51203
Α.Μ. 42152
Α.Μ. 46461
Α.Μ. 39767

ΜΕΛΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΑΠΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τ.Ε. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΕΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.Μ. 42633
Α.Μ. 43731
Α.Μ. 76982
Α.Μ. 43397
Α.Μ. 43411

Τ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΑΛΔΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΠΙΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Α.Μ. 45896
Α.Μ. 66038
Α.Μ. 72224
Α.Μ. 46285
Α.Μ. 95393

Α.Μ. 46347

Τ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΔΕΡΒΙΣΗ ΞΑΝΘΗ

Α.Μ. 53810
Α.Μ. 72162
Α.Μ. 72962
Α.Μ. 66039
Α.Μ. 83357

Α.Μ. 67546
Α.Μ. 79072
Α.Μ. 76770

Τ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α.Μ. 79117
Α.Μ. 95047
Α.Μ. 85354



T Ο Π Ι Κ Ε Σ Ε ΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ Α.Μ. 96411
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Μ. 86468

Τ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Μ. 79179
Α.Μ. 69943
Α.Μ. 47126

Τ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Α.Μ. 53791
Α.Μ. 52536
Α.Μ. 88122
Α.Μ. 46141
Α.Μ. 47102

ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΡΙΓΓΟΥ ΘΩΜΑ		
ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΛΙΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Α.Μ. 46259
Α.Μ. 47083
Α.Μ. 73867
Α.Μ. 37404
Α.Μ. 53008

Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΤΖΙΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΓΚΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Α.Μ. 72381
Α.Μ. 79659
Α.Μ. 67284
Α.Μ. 37391
Α.Μ. 95014

Τ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΙΑΡΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Μ. 79473
Α.Μ. 65338
Α.Μ. 89256
Α.Μ. 39856
Α.Μ. 42376

Τ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Α.Μ. 39701
Α.Μ. 45854
Α.Μ. 39373
Α.Μ. 38883
Α.Μ. 71555

Τ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΟΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΒΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΠΑΒΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Α.Μ. 95252
Α.Μ. 95777
Α.Μ. 95254
Α.Μ. 95248
Α.Μ. 79069

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α.Μ. 92514
Α.Μ. 75102
Α.Μ. 67620
Α.Μ. 91839
Α.Μ. 75240

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Μ. 47118

Τ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Τ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Α.Μ. 96200
Α.Μ. 74988
Α.Μ. 95076
Α.Μ. 76119

Τ.Ε. ΣΑΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΡΔΙΚΟΥ ΣΤΕΛΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΜΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ		

Α.Μ. 87776
Α.Μ. 84407
Α.Μ. 84435
Α.Μ. 45454

Τ.Ε. ΚΕΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΙΣ

Α.Μ. 84284
Α.Μ. 88182
Α.Μ. 86392
Α.Μ. 71482
Α.Μ. 74593

Τ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Α.Μ. 83465
Α.Μ. 66292
Α.Μ. 83464

Τ.Ε. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Μ. 76334
Α.Μ. 79013
Α.Μ. 96016
Α.Μ. 33467
Α.Μ. 79221

Τ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΕΧΡΗ ΣΟΦΙΑ		
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΖΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Μ. 79239
Α.Μ. 78814
Α.Μ. 86430
Α.Μ. 84164
Α.Μ. 46267

ΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΤΣΕΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α.Μ. 74685
Α.Μ. 72133
Α.Μ. 86995
Α.Μ. 52552
Α.Μ. 84569

ΜΟΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΜΠΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΡΙΚΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑ ΒΑΙΑ		
ΒΑΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Α.Μ. 65007
Α.Μ. 72791
Α.Μ. 72819
Α.Μ. 72818
Α.Μ. 83260

ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΡΕΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ

Α.Μ. 95118
Α.Μ. 75394
Α.Μ. 75391
Α.Μ. 72898
Α.Μ. 46263

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Τ.Ε. ΧΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
Τ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Ο ΑΠ - Δ Ε Η
ΠΥΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΕΣΕ”

Π

ριν ένα χρόνο περίπου ορίστηκε γραμματέας στην ΠΥΕ Θεσσαλονίκης, μια συναδέλφισσα μέλος της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ μετά
από πρόταση του Διευθυντή του ΟΑΠ αρμόδιου για τα θέματα αυτά.
• Δυστυχώς αυτό δεν άρεσε στο Δ/ντήριο του ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης και στο κατεστημένο της Βόρειας Ελλάδος και η συναδέλφισσα έπρεπε να αλλάξει επειγόντως και την θέση της να πάρει
η προηγούμενη.
• Στην προσπάθεια αυτή κινήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί, όλες οι
«πολεμικές τέχνες» γιατί χωρίς καθυστερήσεις έπρεπε το κάστρο να πέσει να διωχθεί ο εχθρός, δηλαδή η συναδέλφισσα και
να καλυφθεί από «δικό μας άνθρωπο».
• Για όλα αυτά έπρεπε να επιστρατευτεί ένα μέρος της Ιεραρχίας και
ο συγκεκριμένα αρμόδιος κλαδάρχης κυρ. Λειβαδίτης, και βέβαια
το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ώστε να γίνει η αλλαγή που “ταλαιπώρησε τόσο καιρό πρόσωπα και υπηρεσίες του ΟΑΠ”. Έπρεπε
επίσης να στοιχειοθετηθούν όλα αυτά, να προκύψουν τόσο
προσχηματική δικαιολογία όσο και αίολες απαξίες, οι οποίες
θίγουν και προσβάλλουν ακόμη και την προσωπικότητα του εργαζόμενου…αλλά προς το παρόν το ξεπερνάμε και ρωτάμε:
Αν ήταν εμπόδιο το γεγονός ότι τα καθήκοντα της ήταν Υ2
(νοσηλεύτρια) και έπρεπε να απασχοληθεί αλλού, γιατί αυτό
δεν ισχύει για την περίπτωση της ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ όπου έβαλαν στη ΠΥΕ συναδέλφισσα και μάλιστα Υ3 ; Γιατί δεν ισχύει
σε τόσες άλλες περιπτώσεις όπου κάνουν χρέη ακόμη και
ιδιαιτέρας γραμματέα και επιπλέον παίρνουν και το ανθυγιεινό επίδομα;
Γιατί ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Γιατί εδώ το συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του την αναγκαιότητα της κατηγορίας αυτής;
Γιατί αγνόησε την έγγραφη πρόταση του Δ/ντη κυρ. Μπόκοτα και άκουσε τα γενικόλογα φληναφήματα άλλου εκλεκτού
υπηρεσιακού παράγοντα και συμβούλων του ΤΑΥΤΕΚΩ, δυστυχώς και εκπροσώπων του προσωπικού;
Γιατί δεν έλαβε υπόψη του τις έγγραφες ανησυχίες της
αρμοδίου προϊσταμένης του ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης, για τα προβλήματα που θα προκύψουν, αν γίνει η αλλαγή αυτή αφού θα
πάψει να υπάρχει οικονομικός έλεγχος για τα νοσήλια εξωτερικού αλλά και για 11 νομών της χώρας;
Πόσο ασχολούνται με τα ουσιώδη προβλήματα της έλλειψης προσωπικού, της διάλυσης των υπηρεσιών και τους μένει
χρόνος για να κάνουν πειράματα με τις μετακινήσεις του προσωπικού, προκαλώντας τριγμούς στις εργασιακές σχέσεις;
Η ρήση αιδώς αργείοι πάει γάντι. Ο νέος πρόεδρος όπως
φαίνεται έχει πολύ δουλειά να κάνει…
Y.Γ.
1.	Για τον επίδοξο υπηρεσιακό παράγοντα που βλέπει
μόνο ανώτερες θέσεις, εκτός έδρας και ελάχιστη δουλειά θα επανέλθουμε.
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2.	Προκαλεί η στάση των εκπροσώπων του προσωπικού, γιατί
λειτουργούν ως αντιπρόσωποι του Σωματείου που ανήκουν
ως φυσικά μέλη και όχι ως εκπρόσωποι όλου του προσωπικού
με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στις σχέσεις των
συλλόγων και του προσωπικού.
3.	Εξ’ αιτίας όλης αυτής της λειτουργίας η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θα εξετάσει αν είναι νόμιμη η απόφαση που πήρε προσφάτως το Δ.Σ. του
ΤΑΥΚΕΤΩ και αφορά την παράταση των εκπροσώπων για ένα
χρόνο ακόμη. Θυμίζουμε ότι για να δοθεί παράταση απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ, ύστερα από αίτημα του αρμοδίου
υπουργείου και ως εκ τούτου δεν γνωρίζουμε αν έχει δοθεί!!!
Αλλά και αν δόθηκε η ΕΔΟΠ θέτει πλέον θέμα στο εσωτερικό
των παρατάξεων που τους επέλεξε σύμφωνα με τον Νόμο.
Καλούμε το Υπουργείο να εξετάσει τη νομιμότητα της απόφασης.
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ΟΑΠ - ΔΕΗ
Η «παρεούλα»
του ΟΑΠ καλά κρατεί

Έ

χουμε πολλές φορές
ασχοληθεί με τη δράση
και τη λειτουργία του
ΟΑΠ. Ιδιαιτέρως η τελευταία περίοδος ήταν καταστροφική για τη
λειτουργία του αλλά και για την
προοπτική του. Το περιβόητο
σχέδιο οργανογράμματος έμεινε
μόνο στα χαρτιά με αποτέλεσμα
να μην υπάρξουν νέες προσλήψεις και σήμερα να οδηγηθούμε
σε αυτά τα φαινόμενα της υπολειτουργίας του.
Έτσι, λοιπόν, έμεινε από γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό με αποτέλεσμα να καρκινοβατούν, τόσο η απονομή της σύνταξης
όσο και η εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου. Βεβαίως, οι κυρίως υπεύθυνοι εγκατέλειψαν τώρα το πλοίο και επέστρεψαν στη ΔΕΗ ή συνταξιοδοτήθηκαν για να απολαμβάνουμε τώρα εμείς αυτό το “θεάρεστο”
έργο τους. Φρόντισαν, όμως, τους δικούς τους ανθρώπους να τους
βολέψουν κανονικά ενώ ακόμα και σήμερα τους τακτοποιούν. Τους βόλεψαν σε θέσεις κλειδιά, ενώ τώρα τους ορίζουν και αναπληρωτές για
να έχουν επιπλέον οφίτσια, σε περίπτωση προκήρυξης των θέσεων
ευθύνης. Παράλληλα αφήνουν κενές θέσεις και δεν τις προκηρύσσουνγια να έχουν οι δικοί τους άνθρωποι δύο θέσεις… όπως είναι η
περίπτωση του ΜΠΕΜΠΗ στην Τρίπολη.

Περίπτωση ΜΠΕΜΠΗ
Ο υπόψη «Διευθυντής», φροντίζει να βγάζει το μένος του στο προσωπικό, να μεταθέτει συναδέλφους, να τους υποχρεώνει σε άλλες
περιπτώσεις να εργάζονται σε αντικείμενα πέραν των ειδικοτήτων
τους, ενώ η επίσημη ιεραρχία σιωπά και του επιτρέπει να αυθαιρετεί,
να απειλεί ως ένας δικτάτορας και μικρός ηγεμονίσκος.
Συνακόλουθα για το θεάρεστο έργο του ρωτάμε την Ιεραρχία. Γιατί εξακολουθεί να υφίσταται η μετάθεση δύο συναδέλφων από την
Τρίπολη στην Μεγαλόπολη και δεν αίρεται, παρόλο που κέρδισαν τα
ασφαλιστικά μέτρα, ενώ παράλληλα οι υπηρεσίες του ΟΑΠ διαβεβαιώνουν γραπτώς ότι δεν υφίσταται ζήτημα έλλειψης προσωπικού και
άρα μετάθεσης των συναδέλφων…; Για να τους έχουν υπό ομηρία,
θυμίζοντας άλλες εποχές;
Γιατί κάνουν αναπληρώσεις στο προσωπικό χωρίς έγκριση του
Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, ενώ για την ίδια περίπτωση στο Αλιβέρι κάνανε
ανάκληση της αναπλήρωσης του Διευθυντή… Επειδή δε ενέκρινε το
Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ; ή επειδή είναι μέλος της ΕΔΟΠ…; και στην περίπτωση αυτή ισχύουν δυο μέτρα δύο σταθμά. Ποιος τελικά θα επιβάλει
δικαιοσύνη στον ΟΑΠ και θα επαναφέρει στην τάξη και στα υπηρεσιακά του καθήκοντα τον κύριο Μπέμπη; H ΕΔΟΠ ΔΕΗ αυτή τη φορά θα
το τραβήξει, χωρίς αναστολές μέχρι τέλους.


Η ΔΕΗ, το περιβάλλον
και οι όψιμοι υπερασπιστές του
Ολοένα και πιο συχνά διάφοροι όψιμα ανησυχούντες για
το περιβάλλον εξαπολύουν εκστρατείες συκοφάντησης και
σπίλωσης της ΔΕΗ. Αν μη τι άλλο, είναι περίεργη η χρονική
συγκυρία αυτών των επιθέσεων. Με άλλα λόγια, κάθε φορά
που γίνεται λόγος για νέες επενδύσεις της ΔΕΗ σε νέες
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλαιάς
τεχνολογίας μονάδες στο νότιο και βόρειο σύστημα της χώρας, ω του θαύματος, εμφανίζονται διάφοροι προβάλλοντας
απίθανης σοβαρότητας ενστάσεις και αντιρρήσεις.
Την ίδια στιγμή που κατηγορούν τη ΔΕΗ, οι ίδιοι σκοπίμως
αποκρύπτουν από τον ελληνικό λαό και τα κίνητρα της δράσης τους, αλλά, κυρίως, και το γεγονός ότι αν ο ελληνικός
λαός σήμερα απολαμβάνει, ακόμη, ένα από τα πιο φτηνά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος διεθνώς, αυτό οφείλεται στην
χρήση του λιγνίτη ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Αποκρύπτουν, επίσης, από τον ελληνικό λαό, ότι
αν η ΔΕΗ είχε προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία
νέων, περιβαλλοντικά φιλικών, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
με βάση το εθνικό καύσιμο, το λιγνίτη, τότε θα είχε διασφαλιστεί και η ασφάλεια του συστήματος, αλλά, και, κυρίως, το
χαμηλό τιμολόγιο για τους οικιακούς καταναλωτές.
Εκ του πονηρού ορμόμενοι, αποκρύπτουν επίσης, ότι η
πολυδιαφημιζόμενη «πράσινη» ενέργεια, δηλαδή οι ενέργεια που παράγεται από εναλλακτικές πηγές, είναι πολύ πιο
ακριβή από εκείνη που παράγεται με βάση το λιγνίτη και ότι
στην περίπτωση που υπερισχύσει η πρώτη στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας, τότε τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος θα εκτοξευθούν στα ύψη.
Παρόλα αυτά, ας μη λησμονούμε ότι η ΔΕΗ επενδύει στις
εναλλακτικές μορφές ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια,
πρωτοπορώντας μάλιστα σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα
αιολικά πάρκα, ενώ οι έρευνες της στον τομέα της γεωθερμίας παραμένουν πρωτοποριακές όχι μόνο για τη χώρα μας
αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ
έχουμε, δημόσια, καταθέσει συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, συστατικό στοιχείο του οποίου
είναι η επένδυση της ΔΕΗ σε νέες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μονάδες, τόσο στον Βορρά όσο και στο Νότο της
χώρας, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλιές, συνάμα
όμως θα διασφαλίζουν την ευστάθεια του συστήματος, την
συνέχεια στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και το χαμηλό
κόστος. Η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος 1800 MW θα δώσει τη δυνατότητα
και την ευκαιρία στη ΔΕΗ να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο
σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος
σε όλα τα ελληνικά σπίτια και βιομηχανίες και κυρίως, θα
συμβάλλει, όπως έκανε εδώ και 60 χρόνια, στην οικονομική
ανάπτυξη του τόπου.
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Β ΑΛ Κ Α Ν Ι Α
Τα ενεργειακά φτωχά Βαλκάνια και η σκακιέρα των ενεργειακών επενδύσεων

Ο

ι βαλκανικές χώρες είναι φτωχές
από άποψη πηγών ενέργειας. Είναι ελάχιστες οι πηγές ορυκτών
καυσίμων όπως πετρελαίου και φυσικού
αερίου και το μεγαλύτερο μέρος των
αναγκών των χωρών αυτών καλύπτεται
με εισαγωγές. Όμως η γεωγραφική θέση
των βαλκανικών χωρών είναι ευνοϊκή για
τη μεταφορά από εναλλακτικούς διαδρόμους στην Ευρώπη των πηγών ενέργειας
των περιοχών της Κασπίας, Κεντρικής
Ασίας και Μέσης Ανατολής.
Τα αποθέματα πετρελαίου στις βαλκανικές χώρες το 2009 υπολογίζονταν
γύρω στα 981 εκατομμύρια βαρέλια. Το
61 % των αποθεμάτων αυτών βρίσκονται
στη Ρουμανία, το 20 % στην Αλβανία, το 8
% στην Κροατία και το υπόλοιπο σε άλλες
χώρες. Τα αποθέματα φυσικού αερίου στα
Βαλκάνια είναι 156.1 δις. κυβικά μέτρα.
Το 40 % των αποθεμάτων αυτών βρίσκονται στη Ρουμανία, το 31 % στη Σερβία,
το 23 % στην Κροατία και το υπόλοιπο σε
άλλες βαλκανικές χώρες. Με βάση τα δεδομένα αυτά η Ρουμανία είναι η πλουσιότερη από άποψη αποθεμάτων ενέργειας
χώρα των Βαλκανίων. Η Ρουμανία με την
επιρροή και της έκτασης της είναι και η
χώρα με τους περισσότερους αγωγούς
στα Βαλκάνια.
Δεν υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου
ούτε και φυσικού αερίου σε χώρες όπως
Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και Κόσοβο. Άλλωστε για αυτό δεν υπάρχουν αγωγοί σε Κόσοβο και Μαυροβούνιο. Επειδή η χρήση
του φυσικού αερίου στην Ομόσπονδη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και
ήταν διαδεδομένη η χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας, οι αγωγοί φυσικού αερίου δεν
έχουν αναπτυχθεί και σήμερα σε Βοσνία
– Ερζεγοβίνη και ΠΓΔΜ πρώην τμήματα
της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Οι κρίσεις ενέργειας που εμφανίζονται
τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Ρωσία και
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Ουκρανία, οδήγησαν διάφορες βαλκανικές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές
πηγές φυσικού αερίου. Με εξαίρεση την
Αλβανία όλες οι χώρες της Βαλκανικής
έχουν διασυνδέσεις φυσικού αερίου με τη
Ρωσία. Το ρωσικό φυσικό αέριο φτάνει στα
Βαλκάνια από δύο διαδρόμους. Ο πρώτος
αγωγός είναι εκείνος ανάμεσα σε Ρωσία
και Ουγγαρία και ο δεύτερος εκείνος που
από τη Ρωσία φτάνει σε Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία και Βουλγαρία και από τη
Βουλγαρία στην Τουρκία και από εκεί σε
Ελλάδα και ΠΓΔΜ. Μεσοπρόθεσμα οι χώρες της περιοχής συζητάνε την αμοιβαία
ένωση των μεταξύ τους γραμμών φυσικού
αερίου. Μακροπρόθεσμα σχεδόν η κάθε
βαλκανική χώρα ευελπιστεί να ωφεληθεί
από τις πηγές ενέργειας σε Κασπία, Κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή. Υπάρχουν
δύο σημαντικά διεθνή σχέδια αγωγών φυσικού αερίου που ενδιαφέρουν τις βαλκανικές χώρες, το Ναμπούκκο και το σχέδιο
Νότιας Ροής (South stream).
Το σχέδιο Ναμπούκο ετοιμάστηκε για
την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Η Ρωσία όμως που θέλει
να διατηρήσει το μονοπώλιο στην εξαγωγή φυσικού αερίου προς Ευρώπη συνεχίζει τις εργασίες της πάνω στο σχέδιο
Νότια Ροή.

Ενδιαφέρουν τις βαλκανικές χώρες
επίσης ορισμένα σχέδια αγωγών αργού
πετρελαίου που αναπτύσσονται με σκοπό
την παράκαμψη των Τουρκικών Στενών.
Μία από τις σημαντικότερες επιλογές είναι ο αγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Σκοπός εδώ είναι η μεταφορά των
πετρελαίων της Κασπίας με πετρελαιοφόρα από το λιμάνι Νοβοροσίσκ στο λιμάνι Μπουργκάς της Βουλγαρίας και από
εκεί με αγωγό που θα κατασκευαστεί θα
φτάσει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Άλλο ένα σχέδιο που προτείνεται για την
παράκαμψη των Τουρκικών Στενών είναι
ο αγωγός Μπουργκάς - Αυλώνα. Ο αγωγός αυτός προβλέπεται να ξεκινήσει από
το λιμάνι Μπουργκάς της Βουλγαρίας
και να επεκταθεί μέχρι το λιμάνι Αυλώνα
της Αλβανίας διασχίζοντας τα εδάφη της
ΠΓΔΜ. Άλλο ένα παρόμοιο σχέδιο είναι ο
αγωγός Κοστάντζας - Τριέστης. Ο αγωγός αυτός που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μεταξύ του λιμανιού Κοστάντζας
της Ρουμανίας και της Τριέστης της Ιταλίας είχε δύο εναλλακτικές διαδρομές. Η
πρώτη διαδρομή θα διασχίζει τα εδάφη
της Ουγγαρίας και Σλοβενίας και θα φτάσει στην Ιταλία και η δεύτερη θα περάσει
από Σερβία, Κροατία και Σλοβενία. Άλλο
ένα σημαντικό σχέδιο που ενδιαφέρει τα
Βαλκάνια είναι η αντιστροφή της ροής
του αγωγού αργού πετρελαίου “Adria”
της Κροατίας και να διασυνδεθεί με τον
αγωγό “Druzhba” ανάμεσα σε Ρωσία και
Ουγγαρία. Με την πραγματοποίηση ενός
τέτοιου σχεδίου η Ρωσία θα εξασφαλίσει διέξοδο προς Αδριατική για εξαγωγή
πετρελαίου.Εξαιτίας της γεωγραφικής
θέσης των βαλκανικών χωρών ορισμένα
σχέδια αγωγών ενδιαφέρουν όπως άλλωστε είναι και φυσικό τις χώρες της
περιοχής. Αλλά τα σχέδια αυτά έχουν
σχηματίσει και νέο πεδίο ανταγωνισμού
μεταξύ των βαλκανικών χωρών.


Α Ν Α Μ Ε Ν Ο ΥΜΕ
Επικίνδυνες ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις

Ε

κεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Μόνο με
την παροιμία αυτή θα μπορούσε να εξηγηθεί η στάση και
η πολιτική της αυστριακής εταιρείας Verbund, η οποία αρνείται να καταβάλει στον ΔΕΣΜΗΕ τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, όπως υποχρεούται εκ του νόμου.
Πέραν της απαράδεκτης στάσης της εν λόγω εταιρείας, η
οποία θυμίζει συμπεριφορά αποικιοκρατών, καλό θα ήταν οι ιθύνοντές της να απαντήσουν σε ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα της
κοινής γνώμης, αλλά και των εργαζομένων στη ΔΕΗ.
Ποιο είναι το ύψος της επένδυσης που πραγματοποίησε στη
χώρα μας;
Πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε;
Πώς διασφαλίζει τους πελάτες της στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά του αρχιπελάγους του Αιγαίου;
Εφαρμόζει ή όχι πολιτική διακρίσεων ως προς τους πελάτες;
Αληθεύει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που πουλάει προέρχεται
από υδροηλεκτρικούς σταθμούς της Αυστρίας; Και αν ναι; Τότε
ας εξηγήσει την παγκόσμια αυτή πατέντα της, αλλιώς ας ζητήσει συγγνώμη από τους πελάτες της για παραπλανητική διαφήμιση.

Καταβάλλει το ποσό των οφειλών για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας;
Ανέρχεται ή όχι η διαφορά των τιμολογίων μεταξύ Ελλάδας
και Αυστρίας στο 70%; Μήπως η εταιρεία αυτή θέλει την εξομοίωση των τιμολογίων με συνέπεια την αλματώδη και κατακόρυφη αύξηση των οικιακών τιμολογίων στην χώρα μας;
Αφού κόπτεται τόσο πολύ για την ελληνική αγορά γιατί δεν
εισήλθε σ’ αυτή όταν η Οριακή Τιμή του Συστήματος ήταν πιο
υψηλή και η ΔΕΗ κατέγραφε ζημιές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι και το τελευταίο σπίτι στις εσχατιές της πατρίδας μας θα
έχει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα;
Τα ερωτήματα αυτά παραμένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα εκ
μέρους εκείνων που υμνούν την «απελευθέρωση» της αγοράς
ενέργειας. Εμείς ως εργαζόμενοι δεν είμαστε αντίθετοι με την
απελευθέρωση της αγοράς. Εμμένουμε όμως στη θέση μας ότι
αυτή πρέπει να γίνει με βάση κανόνες και αρχές και δεν θα αποσκοπούν στην απαξίωση, τον διαμελισμό και την διάλυση της
ΔΕΗ, της μόνης ελληνικής επιχείρησης που μπορεί να διασφαλίσει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα για τον απλό έλληνα καταναλωτή
αλλά και για την ελληνική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.

Νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής:
πόσο ακόμη θα περιμένουμε;

Ο

ι διοικήσεις της ΔΕΗ αλλάζουν, το
πρόβλημα παραμένει. Και αυτό δεν
είναι άλλο από την μην έναρξη των
επενδύσεων στις νέες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλιές και θα δώσουν στη
ΔΕΗ το συγκριτικό πλεονέκτημα, έναντι
των ανταγωνιστών της, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος στη
χώρα μας.
Η καθυστέρηση αυτή, εκτός από επιζήμια για τη ΔΕΗ είναι και ύποπτη, αφού στο
μεταξύ όλοι οι ανταγωνιστές της, έχοντας
διαμορφώσει ήδη τα βασικά επιχειρηματικά σχήματα με τα οποία εισέρχονται στην
αγορά ενέργειας, έχουν προχωρήσει κι
έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή
την κατεύθυνση.
Είναι απορίας άξιο πως οι διοικήσεις της
ΔΕΗ, παρά τις διαδοχικές παρουσιάσεις
των επιχειρηματικών τους σχεδίων, δεν
έχουν προχωρήσει σε νέες επενδύσεις
όσον αφορά στην κατασκευή και λειτουρ-



γία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Οι σκέψεις πολλές, οι υποψίες ακόμη
περισσότερες. Στο μεταξύ, ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα, έχοντας δημιουργήσει ομάδες πίεσης, αλλά
και μέσω μια συστηματικής εκστρατείας
δυσφήμισης της ΔΕΗ, κατοχυρώνουν τις
θέσεις τους στο νέο ενεργειακό τοπίο,
προσπαθώντας να επιβάλλουν τους δι-

κούς τους όρους. Η αβελτηρία των διοικήσεων και της πολιτείας στο ζήτημα αυτό
είναι καταστροφική για τη ΔΕΗ. Η απουσία
ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού δημόσιου
πυλώνα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, όχι στην απελευθέρωση της αγοράς
αλλά στην πλήρη απορρύθμισή της. Τα
παραδείγματα, άλλωστε, άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι ακόμη πρόσφατα και θα
έπρεπε να διδαχτούμε από αυτά.
Ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ απαιτούμε την
άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από την
διοίκηση της εταιρείας, ώστε με γοργά
βήματα να προχωρήσει στην διεκδίκηση
των αδειών και στην έναρξη των εργασιών
κατασκευής των νέων μονάδων. Αυτή είναι
η μόνη λύση. Αυτή είναι η μοναδική πορεία
που πρέπει να ακολουθήσουμε άμεσα.
Για μια ΔΕΗ δυνατή, ενιαία, δημόσιου χαρακτήρα, καθετοποιημένη και αρωγό του
ελληνικού λαού στις δύσκολες συνθήκες
της εποχής μας. Όλα τα άλλα, είναι εκ του
πονηρού.
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Δ ΙΕΘΝΗ
Συνομιλίες Enel με Goldman για την πώληση δικτύου φυσικού αερίου
Σε συνομιλίες με το fund υποδομών της Goldman Sachs Group
Inc, βρίσκεται η Enel, σχετικά με την πιθανότητα πώλησης του
δικτύου διανομής φυσικού αερίου της Endesa. Οι διαπραγματεύσεις όντως λαμβάνουν χώρα, σχολίασε εκπρόσωπος της Enel, της
μεγαλύτερης ιταλικής εταιρείας κοινής ωφελείας, χωρίς ωστόσο
να δίνει διευκρινίσεις. H Endesa ολοκληρώνει μια συμφωνία για
την πώληση του δικτύου φυσικού αερίου έναντι 800 εκατ. ευρώ,

Συνομιλίες EDF με την
Constellation για την venture
στα πυρηνικά
Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται οι Electricite de France, η
μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφελείας της Ευρώπης, με την
Constellation Energy Group, προκειμένου να αποφύγουν την
κατάρρευση της κοινοπραξίας τους στις ΗΠΑ. Οι εταιρείες
βρίσκονται σε συνομιλίες ώστε να επιλύσουν μια διαφωνία
σχετικά με ένα option που έχει η Constellation προκειμένου
να πουλήσει τα μη ενεργειακά εργοστάσια στην EDF, έναντι 2
δισ. δολαρίων. Το δικαίωμα αυτό, το οποίο εκπνέει το Δεκέμβριο, συμφωνήθηκε το 2008, όταν η Constellation πούλησε τις
μισές πυρηνικές της δραστηριότητες στην EDF.

Κύπρος: Δεν κάνει πίσω στις
έρευνες για πετρέλαιο
Η κυπριακή κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, διαψεύδοντας εικασίες ότι θα έκανε πίσω εξαιτίας προστριβών με την
Τουρκία. Ο Υπουργός Βιομηχανίας Αντώνης Πασχαλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα προχωρήσει όταν θα είναι έτοιμη,
χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Η διχοτομημένη από το 1974 Κύπρος πραγματοποίησε τον πρώτο γύρο
υπεράκτιων αδειοδοτήσεων το 2007, όταν δημοπράτησε 11
ερευνητικά πεδία. Μία περιοχή ακριβώς στα νότια της νήσου
και κοντά στα θαλάσσια σύνορα με το Ισραήλ παραχωρήθηκε
στην αμερικανική Noble Energy. Η Noble έχει ανακοινώσει από
τότε ότι έχει ανακαλύψει ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου κοντά στην πλευρά που γειτνιάζει με το Ισραήλ. Ο νέος
γύρος αδειοδοτήσεων στη Λευκωσία θα αφορούσε συνολικά
12 περιοχές: δέκα από τον πρώτο γύρο και άλλες δύο που
προστέθηκαν στο μεσοδιάστημα. Σύμφωνα με τη διαδικασία,
οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία
ερευνών καθώς και το δικαίωμα να διεξάγουν αργότερα δικές
τους έρευνες και γεωτρήσεις. Η διαδικασία διενεργείται από
την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κύπρου, που εκπροσωπεί τη νήσο στην Ε.Ε.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

στο fund της Goldman. «Η πώληση των assets βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης», τόνισε ο Guillermo Errea, εκπρόσωπος της
Endesa στη Μαδρίτη. Η Enel κατέχει το 92% της Endesa, αφού
απέκτησε τον έλεγχο της ισπανικής ενεργειακής εταιρείας το
2007. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Endesa μετέφερε κάποιες
μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην κατασκευαστική
Acciona ενώ πούλησε και assets στη γερμανική Ε.ΟΝ.

Τελειώνει το πετρέλαιο;

Ο πλανήτης οδεύει προς μια καταστροφική ενεργειακή
κρίση, η οποία μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την
οικονομική ανάκαμψη επειδή τα περισσότερα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου έχουν μειωθεί σημαντικά, προειδοποιούν οι ειδικοί. Οι πρώτες λεπτομερείς εκτιμήσεις για
περισσότερα από 800 πετρελαϊκά κοιτάσματα που καλύπτουν τα 3/4 των παγκόσμιων αποθεμάτων δείχνουν ότι τα
περισσότερα από αυτά έχουν ήδη φθάσει στο μεγαλύτερο
επίπεδο εξόρυξης και ο ρυθμός παραγωγής πετρελαίου
μειώνεται σε διπλάσιους ρυθμούς απ΄ ό,τι υπολογιζόταν
μόλις πριν από 2 χρόνια. Πέρα από αυτά, υπάρχει χρόνιο
πρόβλημα περιορισμένων επενδύσεων από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα
μια πετρελαϊκή κρίση μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, η οποία
θα εξαλείψει κάθε ελπίδα ανάκαμψης από την παρούσα
παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται
πραγματικός κίνδυνος κρίσης την επόμενη χρονιά στην
προσφορά πετρελαίου, αφού η ζήτηση θα αυξηθεί και δεν
γίνονται αρκετές ενέργειες ώστε να βρεθούν νέα κοιτάσματα που θα αναπληρώσουν τη μείωση στην παραγωγή
των υπαρχόντων. Ούτως ή άλλως πάντως,η εποχή του
φθηνού πετρελαίου έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στραφούμε σύντομα σε άλλες πηγές.
Ακόμα και εάν η ζήτηση παραμένει σταθερή, θα χρειάζεται
να βρούμε το τετραπλάσιο της παραγωγής της Σαουδικής
Αραβίας για να διατηρήσουμε την παραγωγή στα σημερινά
επίπεδα και το εξαπλάσιο μέχρι το 2030, οπότε και η ζήτηση θα αυξηθεί σημαντικά.
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Προς
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κυρία Τίνα Μπιρμπίλη

Θέμα: Αρπαγή των Πελατών της ΔΕΗ
Κυρία Υπουργέ,
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ εκπροσωπεί το Διοικητικό και Οικονομικό προσωπικό στη ΔΕΗ. Ως εκ τούτου στα πρακτορεία πελατών της
ΔΕΗ και συγκεκριμένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά με την φυγή των πελατών της ΔΕΗ
προς άλλες ιδιωτικές εταιρείες.
Το γεγονός αυτό αποτελεί την θρυαλλίδα για το μέλλον της
ΔΕΗ στην εμπορία της Ηλεκτρικής Ενέργειας, αφού μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από τη ΔΕΗ, 30.000 πελάτες στη χαμηλή και πάνω από 900 στη μέση τάση, ενώ οι απώλειες των
εσόδων ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός αυτό, όπως γνωρίζετε διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να λαμβάνονται μέτρα, με αποτέλεσμα
να μας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το παιχνίδι είναι
στημένο για να εξασφαλίσουν αμύθητα ποσά οι «Ιδιώτες Προμηθευτές».
Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι Ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν
εκπτώσεις στους πελάτες της ΔΕΗ, ταυτοχρόνως απαγορεύεται στη ΔΕΗ να κάνει και αυτή εκπτώσεις στους ίδιους πελάτες!!! Γιατί άραγε; Πρόκειται για υγιή ανταγωνισμό ή για κίβδηλο
που στόχο έχει την αρπαγή των κερδοφόρων πελατών από τη
μεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα με ότι αυτό συνεπάγεται.
Παράλληλα, οι υπόψη ιδιώτες αρνούνται να αποπληρώσουν

τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αφήνοντας το μάρμαρο και τις
υποχρεώσεις προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να
αναλαμβάνει αποκλειστικά η ΔΕΗ.
Κυρία υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι από τα 32 τιμολόγια που υπάρχουν
μόνο 3-4 αποφέρουν κέρδη στη ΔΕΗ, τα οποία καλύπτουν
εκείνα που προσφέρει η επιχείρηση σε ειδικές κοινωνικές
ομάδες κάτω του κόστους. Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα
η Ρ.Α.Ε., αντί να προάγει τον υγιή ανταγωνισμό ως ανεξάρτητη
αρχή μετατρέπεται σε αβανταδόρικο όργανο υπέρ των Ιδιωτών,
αφού αρνείται στη ΔΕΗ το δικαίωμα της έκπτωσης προς τους
καταναλωτές, αλλά και κάθε άλλη πρόταση για την εφαρμογή
κανόνων ίσης μεταχείρισης μεταξύ των «παικτών» στην αγορά
ενέργειας.
Η περαιτέρω καθυστέρηση λειτουργεί σε βάρος της Δημόσιας Επιχείρησης γι’αυτό σας καλούμε να πάρετε πρωτοβουλίες για την εφαρμογή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και ίσης
μεταχείρισης μεταξύ των «παικτών» στην αγορά Ηλεκτρικής
Ενέργειας και συγκεκριμένα στον τομέα της Εμπορίας.
Σε διαφορετική περίπτωση η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ με αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους συναδέλφους μας, θα προβεί σε κάθε
αντίδραση προκειμένου να προστατέψει τα συμφέροντα της
επιχείρησης και του Ελληνικού λαού.

Κοινοποίηση :
- κ. Σηφουνάκη Νίκο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Μανιάτη Γιάννη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Μαθιουδάκη Κωνσταντίνο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Ζερβό Αρθρούρο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ
- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
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Σ ΥΛΛΑΛΗ Τ Η Ρ Ι Ο

“Μαζική ήταν η συμμετοχή
της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στo Συλλαλητήριο
της Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια
των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης
από τον Πρωθυπουργό.
Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν όλες
οι γενιές όπως εργαζόμενοι, συνταξιούχοι
και μητέρες με ανήλικα παιδιά, αφού
φέτος ήταν νωπά τα μέτρα που πήρε
η Κυβέρνηση, υπακούοντας στο ΔΝΤ
και στην ΕΕ για περικοπές 13ου και 14ου
μισθού καθώς το επίδομα αδείας αλλά και
η μείωση κατά 10% στις αποδοχές μας.
Η απαίτηση για νέα συλλογική σύμβαση
εργασίας για αλλαγή οικονομικής
πολιτικής αλλά και για λήψη μέτρων
που θα ελαφρύνουν τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους επικράτησαν στα
συνθήματα των διαδηλωτών.”

Σ

ας καλούμε να ενισχύσετε το έργο μας γιατί η αποστολή μας έχει καθαρά κοινωνικό
χαρακτήρα και δυστυχώς στην εποχή που
ζούμε οι ανάγκες για αίμα καθημερινά αυξάνουν
με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Οι εθελοντές αιμοδότες δίνουν ζωή στον
άνθρωπο. Τους ευχαριστούμε και τους τιμούμε.

Η επιτροπή Αιμοδοσίας
Μηλιώτης Γιάννης
Δημόπουλος Αθανάσιος
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ΔΕΗ Α.Ε.-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει να επιδείξει μία μοναδική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πραγματοποίησε τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, στήριξε δυναμικά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες.
Σήμερα έχει αναλάβει νέες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται στο τρίπτυχο Οικονομία–Κοινωνία–Περιβάλλον.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ:
• Πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις με στόχο την εξασφάλιση πλήρους ενεργειακής επάρκειας για τη χώρα. Οι συνολικές επενδύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
• Στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και δημιουργώντας νέα εισοδήματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
• Συμβάλλει στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών κατευθύνσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω παραχωρήσεων
σημαντικών εκτάσεων της Επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική
τους δύναμη.
• Παρέχει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο, όπως η τηλεθέρμανση και η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους πολύτεκνους, τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών, τους αγρότες.
Για το Περιβάλλον
Ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, οι μεγαλύτερες που έχουν
σχεδιασθεί να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει:
• Κατασκευή νέων θερμικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών προς το περιβάλλον και εξοπλισμένων με τις πλέον σύγχρονες
αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.
• Κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για παραγωγή καθαρής ενέργειας, υδροδότηση, αρδεύσεις κλπ.
• Πραγματοποίηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.
Όλες αυτές οι επενδύσεις θα έχουν άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς θα εξασφαλισθεί μείωση ανά παραγόμενη κιλοβατώρα:
του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) κατά 25%, του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 91%, των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% και
των σωματιδίων (PM) κατά 56%.
Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη μία μοναδική προσφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος με σημαντικές δράσεις, όπως:
• Ευρύτατες αποκαταστάσεις εκτάσεων εξαντλημένων ορυχείων με τη δημιουργία γεωργικών και δασικών εκτάσεων.
• Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, με τη δημιουργία φραγμάτων που εξασφαλίζουν την υδροδότηση 2.500.000
κατοίκων της χώρας και την άρδευση σε 4.500.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.
• Δημιουργία νέων υγροβιότοπων και τοπίων φυσικού κάλλους, που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη άλλων
παραγωγικών δραστηριοτήτων.

