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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τελείωσε μία μάχη, ο πόλεμος δεν χάθηκε, ο 
αγώνας συνεχίζεται για την σωτηρία της ΔΕΗ.

ΕΥΓΕ σε όσους τίμησαν πρώτα τους εαυτούς 
τους, σεβάστηκαν την ιστορία και τους αγώνες του 
Συνδικαλιστικού κινήματος, δίνοντας καθημερινά την 
παρουσία τους στις πύλες των μονάδων και στους 
δρόμους, στα κέντρα εξυπηρέτησης των πελατών 
της ΔΕΗ. 

Με την συμβολή τους αυτή απέδειξαν ότι η ιστορι-
κή διαδρομή της ΓΕΝΟΠ έχει συνέχεια, έχει μέλλον 
γιατί σε αυτή την συγκυρία μπορεί να διαμορφώνει 
μεγάλους αγώνες και σε πείσμα των καιρών, αλλά και 
όλων εκείνων που εντέχνως την θέλουν αποδεκατι-
σμένη, ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, 
απέδειξε ότι: 

Στέκεται όρθια, ικανή να συγκρουστεί με συμφέ-
ροντα και πολιτικές που πλήττουν τη ΔΕΗ και κατά 
συνέπεια τους εργαζόμενους και Έλληνες κατανα-
λωτές. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα ήταν πάντα το μεγάλο 
πρόβλημα για την εκάστοτε πολιτική εξουσία του 
τόπου. Ό,τι κέρδισε μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα 
σκληρών αγώνων, δεν του χαρίστηκε τίποτα, γι’αυτό 
δεν συμβιβάστηκε, ενώ συνεχίζει και σήμερα αταλά-
ντευτα στην ίδια κατεύθυνση με ίδο βηματισμό, έχο-
ντας ως όραμα, πρόγραμμα και συντεταγμένη πορεία 
τη σωτηρία της ΔΕΗ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση τελείωσε μία μάχη, 
ο πόλεμος δεν χάθηκε και ο αγώνας συνεχίζεται μέ-
χρι τελικής δικαίωσης. 

Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να μην εί-
χαμε θετική εξέλιξη, αλλά στην συνείδηση όλων 
καταδικάστηκε, η πολιτική της κυβέρνησης και των 
Τροϊκανών. 

Η συνέχεια θα είναι εξίσου δύσκολη για μας, γιατί 
οι αρμόδιοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τελικά τι θέλουν, 
αν δηλαδή θα μετοχοποιήσουν το 17%, αν θα πουλή-
σουν σταθμούς και ορυχεία ή και τα δύο και κάτω από 
ποια χρηματιστηριακή συγκυρία θα γίνει αυτό και ποιο 
το όφελος για το κράτος. 

Όταν σήμερα η χρηματιστηριακή αξία είναι πε-
ρίπου 2,5 δισ., το 51% αντιπροσωπεύει το 1,5 δισ. 
Εάν δοθεί το 17% τότε δεν μπορεί να εισπραχθούν 
περισσότερα από 450 εκ.€, εκ των οποίων το 15% 

θα ενισχύσει τον ασφαλιστικό μας φορέα, σύμφωνα 
με το Ν.2773.

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε, ότι μία νέα μονάδα 
θερμική για να κατασκευαστεί, το κόστος ανέρχεται 
σε 1,2 δισ. €!!! Όπως για παράδειγμα η Πτολεμαΐδα 
Νο.5 η οποία θα δημοπρατηθεί άμεσα.   

Άρα, σημαίνει ξεπούλημα έναντι πινακίου φακής, 
ενώ όλα αυτά θα δρομολογηθούν με τον εφαρμοστι-
κό νόμο, ο οποίος προγραμματίζεται για το τέλος του 
2011 και η συναλλαγή θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 
2012, σύμφωνα με τα όσα γράφει το μεσοπρόθεσμο 
που ψηφίστηκε. 

Επομένως, τίποτα δεν τελειώνει με την ψήφιση ενός 
ληστρικού νόμου, που κόβει κάθε ελπίδα και προοπτι-
κή, ενώ κάθε μέρα κάνει όλο και πιο πολύ δυστυχείς 
του Έλληνες πολίτες, εκτός από την σημερινή ελίτ 
της άρχουσας τάξης που διοικεί φέρνοντας φόρους, 
απολύσεις, περικοπές, φτώχεια και δυστυχία.

Δηλώνουμε παρόντες, δεν θα πέσουμε αμαχητί, 
ενώ σε κάθε περίπτωση θα μας βρούν μπροστά τους 
και ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια που απεργάζονται 
κυβέρνηση και Τροϊκανοί.

Για εμάς, δεν αποτελεί μόνο ηθικό ζήτημα η σωτη-
ρία της ΔΕΗ, αλλά υπάρχει διαχρονικό συναισθημα-
τικό δέσιμο το οποίο δεν αποπληρώνεται με κανένα 
τίμημα. Η ΔΕΗ είναι αναπόσπαστο κομμάτι με τους 
ίδιους μας τους εαυτούς και η διαχρονική αυτή σχέση 
δεν παραγράφεται, δεν εκποιείται.

Πέραν όλων των άλλων είναι η μόνη εγγύηση για 
την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας από Η.Ε. προ-
σφέροντάς την μάλιστα με χαμηλές τιμές, ασκώντας 
παράλληλα με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό της 
έργο.

Συνακόλουθα δεν θα επιτρέψουμε να είμαστε Δού-
λοι μέσα στην ίδια μας την χώρα και τα παιδιά μας 
σκλάβοι στα πόδια της Μέρκελ, του Σαρκοζί και του 
Γιούρκεν. 

Υπάρχει και άλλλος δρόμος, ο δρόμος της ήπιας 
οικονομικής προσαρμογής, ο οποίος θα προσδίδει 
ένα παρατεταμένο χρονικό περιθώριο προκειμένου 
η λήψη μέτρων και η δημοσιονομική εξυγίανση να 
μη φέρει συμφορές και δυστυχίες στους έλληνες 
πολίτες.

Ο αγώνας συνεχίζεται
του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

“Στέκεται 
όρθια, ικανή να 

συγκρουστεί 
με συμφέροντα 

και πολιτικές 
που πλήττουν 

τη ΔΕΗ και κατά 
συνέπεια τους 
εργαζόμενους 

και  Έλληνες 
καταναλωτές” 
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Μ Η Ν Υ σ Ε Ι σ 
ΚΑΤΑ ΤΗσ  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ 

Η διοίκηση της ΔΕΗ μετά από εντολή 
της κυβέρνησης, μας έσυρε στα 

δικαστήρια προκειμένου να χαρακτη-
ριστούν παράνομες και καταχρηστικές 
οι απεργίες της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Είναι ένα 
έργο που το έχουμε δει επανειλημ-
μένα. 

Σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση 
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, οι εκάστοτε διοική-
σεις και κυβερνήσεις προσπαθούν να 
τρομοκρατήσουν αυτούς που αντιστέ-
κονται στην διάλυση της μεγαλύτερης 
επιχείρησης του Ελληνικού λαού.

Εμείς δηλώνουμε ότι δεν πουλάμε και 
δεν πουλιόμαστε, η τρομοκρατία και ο 
φόβος που προσπαθούν να μας φορτώ-
σουν θα πέσει στο κενό. 

Με έκπληξη όμως μάθαμε ότι και μία 
άλλη ομάδα της επιτροπής συνεννό-
ησης πολιτών (ωραίος τίτλος), κατέ-
θεσε μήνυση κατά του προέδρου της  
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συνάδελφου κ. Νίκου Φωτό-
πουλου, διότι κινδυνεύει η δημόσια υγεία 
από τις διακοπές του Ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στα νοσηλευτικά Ιδρύματα, εξαιτίας 
των εγκληματικών αποφάσεων της ΓΕ-
ΝΟΠ να απεργεί.

Επικεφαλής της επιτροπής συνεννόη-
σης πολιτών που κατέθεσε την μήνυση 
είναι ο κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος, καθη-
γητής Οικονομικών της Υγείας.

«Λυκούργος προέρχεται από τη λέξη 
Λυκόεργος, δηλαδή αυτός που παράγει 
φωτεινά έργα». 

Αν και από τα μέσα της δεκαετίας του 
1970, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του 
από πολλές και σημαίνουσες θέσεις στο 
χώρο της υγείας αλλά και αλλού, οι Έλλη-
νες πολίτες δεν έχουν διαπιστώσει να γί-
νεται κανένα φωτεινό έργο. Η περίθαλψη 
των Ελλήνων γίνεται ακριβότερη και η 
ποιότητα των υπηρεσιών χειρότερης. Τις 
υπηρεσίες του ΙΚΑ, όπου υπήρξε υποδι-
οικητής, ο κύριος καθηγητής, τις γνωρί-
ζουν οι ασφαλισμένοι, αλλά και όλος ο 
Ελληνικός λαός. 

Έχουμε όμως μερικές ερωτήσεις και 

αν είναι 
δυνατόν να 
απαντηθούν 
για να λυθεί 
κάθε απορία 
στους καχύ-
π ο π τ ο υ ς 
συμπολίτες 
μας. Εδώ και 
πάρα πολλά 
χρόνια προ-
σφέροντας 
υπηρεσίες 
σε περισ-
σότερες από μία θέσεις, πόσες 
απ΄αυτές ήταν έμμισθες και σε 
πόσες εργαζόταν αμισθί; Πόσες 
φορές και σε ποια νοσηλευτικά 
ιδρύματα έγινε διακοπή ρεύμα-
τος από τις απεργίες. Ποια και 
πόσα νοσηλευτικά ιδρύματα 
δεν έχουν γεννήτριες και εάν 
δεν έχουν γιατί σαν σύμβου-
λος υπουργώνή πρόεδρος Α’ 
Περιφερειακού Συστήματος 
Υγείας (Πε.Σ.Υ.) Αττικής, που έχει 
διατελέσει δεν έχει λύσει αυτό 
το πρόβλημα, γιατί εκτός των απεργιών 
υπάρχουν και οι βλάβες, και αν δεν υπάρ-
χουν γεννήτριες υπάρχουν ευθύνες. 

Έχει λυθεί το πρόβλημα των νοσοκο-
μειακών αποβλήτων και αν όχι πόσες μη-
νύσεις έχει κάνει κατά των υπευθύνων;

Τώρα ως υπεύθυνος για την συγχώ-
νευση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
πειθαρχεί στο μνημόνιο ή μάλλον κάνει 
το μνημόσυνο για το τέλος Δημοσίων 
υπηρεσιών Υγείας. Άραγε το βιβλίο που 
εξέδωσε με τίτλο «Παγκοσμιοποίηση και 
Κοινωνικό κράτος - Αμερική, Ευρώπη», 
και ξεδίπλωνε όλο ο αριστερό του προφίλ 
τι θα το κάνει τελικά, θα το αποσύρει; 

Ακόμη κάνουμε γνωστό σε όλους για 
πολλοστή φορά ότι, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν 
κατεβάζει διακόπτες, δεν κόβει το ρεύμα 
σε κανέναν, οι διακόπτες κατεβαίνουν 
από τον διαχειριστή του συστήματος και 
από ότι γνωρίζουμε δεν γίνονται διακο-

πές σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ απεργεί τηρώντας τους 

νόμους, όπως είναι συνταγματικό της δι-
καίωμα.

Αν κάποιοι δεν θέλουν να απεργεί ας 
προτείνουν αλλαγή του συντάγματος και 
η δίκη να γίνει στην Σπάρτη σύμφωνα με 
την νομοθεσία του Λυκούργου του αρ-
χαίου βέβαια.

Υ.Γ.  Η απόφαση που εξέδωσε είναι 
εξόχως προκλητική γιατί θέλει 
στο εξής να θέσει σε απραξία το 
συνδικαλιστικό κίνημα στη ΔΕΗ. 
Για τους λόγους αυτούς η ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ έκανε έφεση κατά της συ-
γκεκριμένης απόφασης, γιατί δεν 
μπορεί να είναι δέσμια της πολι-
τικής των εκάστοτε κυβερνήσεων, 
αλλά έχει κάθε λόγο να ασκεί το 
συνταγματικό της δικαίωμα, το 
οποίο δεν είναι άλλο από τη συμ-
μετοχή της στην απεργία.

ΡΟΜΟΚΡΑΤ ΙΑΤ

Ο συνήγορος υπεράσπισης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  
κ. Δ,. Περπατάρης κατά την έξοδό του από το δικαστήριο.

Συνάδελφοι συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα των δικαστηρίων
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Από το 2008 που ξέσπασε η παγκόσμια 
οικονομική κρίση, η Ελλάδα, παρά τις δια-

βεβαιώσεις περί «οχυρωμένης οικονομίας» 
αποδείχτηκε «ανοχύρωτη πόλη» και έχοντας 
συσσωρεύσει ένα δυσθεώρητο εξωτερικό 
χρέος αποδείχτηκε ο πιο αδύναμος κρίκος 
στην Ευρωζώνη. 

Εκόντες άκοντες οι έλληνες πολίτες είδαν 
τη χώρα να προσφεύγει στον επονομαζόμε-
νο «Μηχανισμό Στήριξης» της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Έκτοτε, μια λέξη κυριαρχεί στην καθημερινό-
τητα των εκατομμυρίων κατοίκων αυτής της 
χώρας, η λέξη «Μνημόνιο».

Η λέξη αυτή δεν είναι απλά μια δανειακή 
σύμβαση μεταξύ του ελληνικού κράτους και 
των δανειστών του, μα νοηματοδοτεί μια ατε-
λείωτη σειρά τεκτονικών αλλαγών στην ελλη-
νική κοινωνία. Είναι μια λέξη που έχει επιδρά-
σει και συνεχίζει να επιδρά στην καθημερινή 
ζωή των κατοίκων αυτής της χώρας.

Η αρχή έγινε με τη μείωση των μισθών, των 
συντάξεων και των επιδομάτων, εν ονόματι 
μιας δημοσιοοικονομικής εξυγίανσης όπως 
την βάπτισαν. Ακολούθησαν περικοπές και 
αλλαγές που ανέτρεψαν όλο το μεταπολεμικό 
οικοδόμημα της χώρας και οδήγησαν, σήμε-
ρα, το 34% των νοικοκυριών αυτής της χώρας 
να ζει κάτω από το ανεκτό όριο φτώχιας. 

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο 
πληθυσμός της χώρας μας μετατράπηκε 
από πολίτες σε υπηκόους και μάλιστα ξένων 
αφεντάδων. Η λέξη «τρόϊκα» αντικατέστησε 
κάθε άλλη λέξη που αντιπροσώπευσε μέχρι 

χθες τους αιρετούς εκπροσώπους της χώ-
ρας, τους πολιτικούς λειτουργούς και τους 
αντιπροσωπευτικούς της θεσμούς. 

Με τη βοήθεια ευπειθών Μ.Μ.Ε. η «πλύση 
εγκεφάλου» του πληθυσμού συνεχίστηκε με 
στόχο τη δημιουργία συνθηκών κοινωνικού 
αυτοματισμού, έτσι ώστε το ένα κοινωνικό 
στρώμα να στρέφεται κατά του άλλου. Η κοι-
νωνική κουζίνα στήθηκε και το γεύμα είναι 
κανιβαλιστικό.

Πρώτος στόχος των νέων αφεντάδων της 
χώρας ήταν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο το-
μέα, οι οποίοι έγιναν στόχος μιας απίστευτης 
και πρωτόγνωρης δύναμης πυρός προπαγάν-
δας. Λοιδορήθηκαν, χλευάστηκαν, κατηγορή-
θηκαν ως «τεμπέληδες», «διεφθαρμένοι», 
«αναποτελεσματικοί», «υπεράριθμοι» και 
οδηγήθηκαν στον εξανδραποδισμό ως εύκο-
λα θύματα.

Ακολούθησαν άλλες κοινωνικές ομάδες, 
κύριο χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η 
ευάλωτη θέση μέσα στο σύστημα. Ιδιαίτερη 
αναφορά θα πρέπει να κάνουμε στα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες και στους συνταξιούχους, οι 
οποίοι είδαν την έξοδο από το σύστημα, με 
την περικοπή επιδομάτων, βοήθειας στο σπίτι 
κλπ.

Η ανεργία, η οποία επισήμως βρίσκεται 
στο 16.5%, έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση 
περίπου 800.000 εργαζόμενους. Θα πρέπει 
όμως να σημειώσουμε πως το ποσοστό και ο 
αριθμός αυτός αφορά μόνο εκείνους που ερ-
γάζονταν και ήταν ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολού-
μενοι, καταστηματάρχες και μικροεπιτηδευ-
ματίες που είδαν τη δουλειά τους να κατα-
στρέφεται και οι ίδιοι με τις οικογένειες τους 
να μένουν στο δρόμο, παραμένουν «αόρατοι» 
από το σύστημα κοινωνικής προστασίας της 
χώρας. Μόνο αν συνυπολογιστούν και αυτοί 
μπορεί να γίνει κατανοητός ο αριθμός του 
34% των ελληνικών νοικοκυριών που ζουν 
κάτω από το ανεκτό όριο φτώχιας.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι έλληνες 
εργαζόμενοι ανήκουν στην κατηγορία εκείνων 
που εργάζονται τις πιο πολλές ώρες. Την ίδια 
στιγμή όμως, είναι γνωστό ότι οι επενδύσεις 
στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια είχαν το χα-
ρακτήρα των επενδύσεων εντάσεως εργασί-
ας, όταν οι άλλες χώρες έκαναν επενδύσεις 
εντάσεως κεφαλαίων, τεχνολογίας και καινο-
τομίας

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι 
σήμερα οι έλληνες εργαζόμενοι καλούνται 
να πληρώσουν το μάρμαρο της στρεβλής 
οικονομικής ανάπτυξης με το πρόσχημα της 
μείωσης του εργατικού κόστους. 

Το «Μνημόνιο» και η ελληνική κοινωνία

Φόβου Δαναούς και δώρα φέροντας. Αυτό είναι το συμπέρα-
σμα που θα καταλήξει κανείς μελετώντας την πρόταση που 

κάνουν διάφοροι εμβριθείς αναλυτές, σχετικά με την ίδρυση 
θυγατρικών εταιρειών από τη ΔΕΗ, στις οποίες θα υπαχθούν 
οι λιγνιτικές μονάδες και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, και στις 
οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και οι ιδιώτες επενδυτές. 

Η λογική αυτής της πρότασης είναι τόσο απλή όσο και το τρο-
μακτική. Οι εν λόγω αναλυτές θεωρούν πως το δημόσιο θα πρέπει 
να αποχωρήσει σταδιακά από τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για λόγους ανταγωνισμού. Αυτή, άλλωστε, είναι και ο 
διακαής πόθος της Κομισιόν, στην οποία υποτάχθηκε πλήρως η 
ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας στο σχετικό νομοσχέδιο, όπου 
προβλέπεται η δυνατότητα εισόδου ιδιωτών στη νέα θυγατρική 

της ΔΕΗ που στο εξής θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται τα δίκτυα, 
με το πρόσχημα ότι έτσι θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για 
τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων. 

Κανείς βέβαια δε μπαίνει στον κόπο να θυμίσει στους «σο-
φούς» ότι τα ποσά που θα εισρεύσουν σε αυτή την περίπτωση 
στα κρατικά ταμεία, θα μπορούσαν να είχαν εισπραχθεί αν οι 
κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της ΔΕΗ είχαν συγκρατήσει το κό-
στος.

Ας μην ονειρεύονται όμως πολλοί το νέο ενεργειακό Ελντορά-
ντο. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δεν πρόκειται να τους αφήσουν να 
ληστέψουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Γιατί η ΔΕΗ ήταν 
και θα παραμείνει περιουσία του ελληνικού λαού και το ηλεκτρικό 
ρεύμα κοινωνικό αγαθό.

Η κερκόπορτα των θυγατρικών

ΝΗΜΟΝΙΟΜ

Συμμετοχή της ΕΔΟΠ στο συλλαλητήριο  
της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
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Επειδή στη χώρα αυτοί δεν είμαστε 
όλοι επιλήσμονες, θεωρούμε σκό-

πιμο να αναφερθούμε στα περιβόητα 
οφέλη που προέκυψαν από τις αποκρα-
τικοποιήσεις ποσοστών του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΔΕΗ από το 2000 κι 
εντεύθεν. 

Αν εξετάσουμε το ιστορικό διάστημα 
της δεκαετίας 2000 - 2010 θα δούμε ότι 
μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ κα-
τόρθωσε να υλοποιήσει επενδύσεις 7,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, να υπερδιπλα-
σιάσει τόσο τις πωλήσεις από τα 3 στα 6 
δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και τα κέρδη 
της από τα 200 εκατομμύρια ευρώ τα 
600 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. 

Τι έκανε η ελληνική πολιτεία και οι 
διάφορες κυβερνήσεις όλο αυτό το δι-
άστημα; Προτίμησε να πουλήσει μέρος 
των μετοχών που κατείχε, για να κλείσει 
τις τρύπες των διαφόρων «αχόρταγων» 
και «ψευδών» (όπως φάνηκε εκ των 
υστέρων) προϋπολογισμών. 

Τι άντλησε από αυτές τις αποκρατικο-
ποιήσεις το ελληνικό δημόσιο; Η απά-
ντηση είναι ότι από τις μετοχοποιήσεις 
του 2001, 2002 και 2003 το ελληνικό 
δημόσιο ενθυλάκωσε μόλις 1.4 δισε-
κατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη συμ-
μετοχή του κράτους από το 100% στο 
51%. 

Τι θα είχε συμβεί, αν η ελληνική 
πολιτεία δεν είχε προβεί σε αυτές τις 
κινήσεις; Η απάντηση είναι ότι θα είχε 
εγγράψει εισοδήματα άνω του 1.1 δισε-
κατομμυρίων ευρώ ως μερίσματα, ενώ 
παράλληλα θα μπορούσε να περιμένει 
άλλα τόσα, δηλαδή άλλο 1,1 δισεκατομ-
μύρια ευρώ στο μέλλον. Σύνολο από με-
ρίσματα 2.2 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Αντί γι’ αυτό το ποσό όμως, το ελλη-
νικό δημόσιο εισέπραξε συνολικό μόλις 
550 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που 
μόνο τα δύο τελευταία χρόνια η ΔΕΗ κα-
τέγραψε ιδιαίτερα υψηλά καθαρά κέρδη 

και διένειμε μέσω μερισμάτων στους 
ιδιώτες μετόχους και στο Δημόσιο συνο-
λικά 415 εκατομμύρια ευρώ. 

Αν πάλι εξετάσουμε τη σημερινή χρη-
ματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, θα δούμε 
ότι η μελλοντική μετοχοποίησή, μέσα 
στο 2012, του 17% του μετοχικού κεφα-
λαίου που κατέχει το δημόσιο, θα απο-
φέρει έσοδα μόλις 430 εκατομμυρίων 
ευρώ, δηλαδή θα πουληθεί υποτιμημένα 
ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του 
ελληνικού λαού, προκειμένου να ικανο-
ποιηθούν οι ορέξεις ιδιωτών επενδυτών 
και τρόικας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης 
του 2010, η αξία των παγίων της ΔΕΗ 
(μονάδες, ορυχεία, ακίνητα κλπ) υπολο-
γίζεται πως είναι της τάξεως των 13.4 
δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή πεντα-
πλάσια από την χρηματιστηριακή της 
αποτίμηση στο Χ.Α.Α. Ας δεχτούμε ότι 
όντως έτσι έχουν τα πράγματα και ας μη 
δεχτούμε την άποψη του συνδικαλιστι-
κού κινήματος της επιχείρησης ότι είναι 
πολλαπλάσια. 

Το αμείλικτο ερώτημα που τίθεται 
είναι: ποιος υπουργός θα τολμήσει να 
υπογράψει την εκποίηση, - κυριολε-
κτικά, - των μετοχών της ΔΕΗ σε αυτή 
τη χαμηλή τιμή, γνωρίζοντας πολύ καλά 
πως την αμέσως επόμενη στιγμή οι ερ-
γαζόμενοι της ΔΕΗ θα προσφύγουν στα 
ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για 
την προάσπιση της περιουσίας του ελ-
ληνικού λαού. 

Όλοι εκείνοι που τόσα χρόνια εξυ-
μνούσαν τις μετοχοποιήσεις καλούνται 
τώρα να απολογηθούν ενώπιον του ελ-
ληνικού λαού. Όλοι εκείνοι που σήμερα 
ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν την περι-
ουσία της ΔΕΗ θα κληθούν να λογοδο-
τήσουν και ενώπιον της δικαιοσύνης. 

Σεναρίων 
το ανάγνωσμα

Σενάρια επί σεναρίων κυκλοφο-

ρούν στο Τύπο, στο Διαδίκτυο, 
στους διαδρόμους υπουργείων αλλά 
και άλλων ενδιαφερόμενων γραφείων 
(επιχειρήσεων, επενδυτικών ομίλων, 
δικηγορικών εταιρειών), σχετικά με 
την επικείμενη μετοχοποίηση του πο-
σοστού 17% που κατέχει το δημόσιο 
από το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ.

Ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε 
«Εμείς δε βιαζόμαστε να προχω-
ρήσουμε άρον άρον αυτή τη στιγμή, 
ακριβώς γιατί θέλουμε στρατηγική 
συμμαχία, μια στρατηγική επένδυση 
που θα φέρει τεχνογνωσία και θα βοη-
θήσει τη ΔΕΗ να μπει στη νέα εποχή».

Ο χρησμός δημοσιοποιήθηκε. Από 
εκεί και πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία 
του.

Για τους μυημένους, η δήλωση αυτή 
δεν περιέχει και πολλά μυστικά ή αμφι-
λεγόμενα σημεία. Είναι προφανές ότι ο 
πρωθυπουργός της χώρας, καθ’ υπό-
δειξη των συμβούλων του, φαίνεται ότι 
έχει καταλήξει ως προς το γεωγραφικό 
προσδιορισμό των υποψήφιων επενδυ-
τών. Η λέξη τεχνογνωσία, αποκλείει 
επενδυτές από μικρές χώρες και δίνει 
το προβάδισμα στους εταίρους και πι-
στωτές μας. Με άλλα λόγια δείχνει τη 
Γερμανία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. Για 
τις τελευταίες, η έκβαση του εγχειρή-
ματος θα κριθεί από τις ευρωπαϊκές 
τους συμμαχίες.

Κυριακή κοντή γιορτή και σε μικρό 
χρονικό διάστημα θα φανούν οι διαθέ-
σεις των «προθύμων» να επενδύσουν 
στη ΔΕΗ. Εδώ είμαστε και θα τα παρα-
κολουθούμε όλα.

Μύθοι και αλήθειες για 
τις αποκρατικοποιήσεις

ΠΟΚΡΑΤ ΙΚΟΠΟ ΙΗΣΕ ΙΣΑ
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Τώρα πια αποκαλύφθηκαν οι δόλιες και σκοτεινές προθέσεις 
τους. Τώρα πια εξηγούνται τόσο οι επερωτήσεις ορισμένων 

θιασωτών του νεοφιλελευθερισμού, όσο και μερικών όψιμων 
υπερασπιστών του δημοσίου χρήματος. Τώρα πια ήρθαν στο φως 
οι φαύλες προθέσεις όλων εκείνων που ορέγονταν και καλοβλέ-
πουν τη ΔΕΗ ως τη πολύφερνη νύφη των αποκρατικοποιήσεων. 

Το πρωτοφανούς εντάσεως κύμα κατασυκοφάντησης του 
συνδικαλιστικού κινήματος, και κατ’ επέκταση, του συνόλου 
των εργαζομένων της ΔΕΗ που επιχειρήθηκε με στημένα λαϊκά 
τηλεοπτικά δικαστήρια, ερωτήσεις στη Βουλή και υποβολιμαία 
δημοσιεύματα συγκροτημάτων του Τύπου που έχουν άμεση και 
οργανική σχέση με επενδυτικά σχήματα, ενδιαφερόμενα για την 
απόκτηση των μετοχών της ΔΕΗ σε εξευτελιστικές τιμές, έπεσε 
στο κενό. 

Συνελήφθηκαν κλέπτοντας οπώρας, ή αλλιώς, του πιάσαμε με 
το χέρι στο παγκάρι της Παναγιάς. Συστηματικά εδώ και μήνες, 
με τη βοήθεια ευπειθών δημοσιογράφων επιδόθηκαν σε ένα 
«κυνήγι μαγισσών», προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος 
στη κοινή γνώμη για να ξεπουλήσουν κυριολεκτικά τη ΔΕΗ σε 
ιδιώτες - επενδυτές, και μάλιστα σε υποτιμημένες τιμές. Η συ-
κοφαντικός μηχανισμός περιελάμβανε τα πάντα: από ατεκμηρί-
ωτες κατηγορίες εκτοξευόμενες από τον τηλεοπτικό άμβωνα, 
μέχρι επερωτήσεις στη Βουλή και φήμες στο διαδίκτυο. 

Οι απαντήσεις όμως δόθηκαν εγκαίρως, τεκμηριωμένα και με 
ενέργεια από τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Δόθηκαν όχι μόνο 
με λόγια αλλά και με πράξεις. Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, με ενημέρωση των πολιτών 
για τα σχέδια ξεπουλήματος της επιχείρησης που εξυφαίνονται 
στα διάφορα γραφεία και διαδρόμους της πολιτικής εξουσίας και 
μάλιστα «συναινετικά». 

Η επίθεση αυτή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί και στο επόμενο 
διάστημα. Οι στόχοι της είναι απλοί: αφενός να συκοφαντήσουν 
τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ στα 
μάτια της κοινής γνώμης και να τους στερήσουν την αναγκαία 
συστράτευση και συμπαράσταση στον αγώνα κατά του ξεπου-
λήματος της και, αφετέρου, να προετοιμάσουν το έδαφος για 
την εκχώρηση του δημόσιου πλούτου σε εγχώριους και ξένους 
τοκογλύφους. 

Ας έχουν όμως υπόψη τους, ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και 
το συνδικαλιστικό τους κίνημα δεν προέκυψε από παρθενογέ-
νεση το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πίσω μας μακρόχρονους 
αγώνες, αγώνες που έγιναν σε πείσμα των καιρών, όταν άλλοι 
απολάμβαναν τους υπουργικούς τους θώκους, αγώνες που κερ-
δήθηκαν στο δρόμο. Όπως τότε, έτσι και σήμερα δεν πρόκειται 
να υποχωρήσουμε, θα αντισταθούμε και θα νικήσουμε.

Κάλιο αργά, παρά ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες 
που είδαν το φως της δημοσιότητας, αναβρασμός 

και ανησυχία επικρατεί στους διαδρόμους της κυβερ-
νητικής εξουσίας καθώς είναι βέβαιο, πέραν πάσης 
πλέον αμφιβολίας, ότι θα δημιουργηθούν τεράστιοι 
πολιτικοί κίνδυνοι από την εκποίηση των μετοχών της 
ΔΕΗ.

Εκείνο όμως που αξίζει να σημειώσουμε υπογραμ-
μίζοντας το, είναι το γεγονός ότι θα προκύψουν ενδεί-
ξεις, για μην πούμε αποδείξεις, ότι πρόκειται για ένα 
τεράστιο οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η πώληση των μετοχών 
που έχει στην κατοχή του το Ελληνικό δημόσιο σε εξευ-
τελιστικές τιμές θα είναι μια πρώτης τάξεως αφορμή 
για την έναρξη της επιχείρησης «καθαρά χέρια» που 
θα κληθούν να αναλάβουν οι εισαγγελείς της χώρας.

Κανείς σήμερα δεν αμφιβάλλει ότι η ΔΕΗ αποτελεί 
μια στρατηγικής σημασίας εταιρεία της χώρας, η οποία 
από μόνη της αποτελεί εχέγγυο για κάθε αναπτυξιακή 
προσπάθεια, αφού προμηθεύει σε χαμηλές τιμές ηλεκτρικό ρεύμα 
τόσο τα νοικοκυριά, όσο και στις επιχειρήσεις. Το φθηνό αυτό ηλε-
κτρικό ρεύμα είναι ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας και καμιά κυβέρνηση, 
κανένα μνημόνιο και καμιά τρόϊκά δεν μπορούν να το αρνηθούν.

Την ίδια στιγμή η κατάσταση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο με την καθημερινή κατρακύλα του. 

Συνεπώς, η πώληση των μετοχών της ΔΕΗ σε 
αυτό το περιβάλλον, δηλαδή σε τιμές έως και 
60% χαμηλότερα από τα ίδια κεφάλαια της επι-
χείρησης μόνο ως εγκληματική πράξη θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί.

Αν κάποιος καλοπροαίρετος αναγνώστης ανα-
ζητήσει τη σχέση της χρηματιστηριακής αξίας της 
ΔΕΗ προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, θα δει 
ότι αυτή την περίοδο είναι μόλις το 0,4. Ισχύει 
όμως κάτι τέτοιο, ή μήπως η χρηματιστηριακή αξία 
της ΔΕΗ, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της, θα 
έπρεπε να βρισκόταν από τα 2.6 δισεκατομμύρια 
ευρώ, στα 8 δισεκατομμύρια. Έτσι όμως, οι υπο-
ψήφιοι αγοραστές - επενδυτές θα αγοράσουν το 
17% των υποτιμημένων μετοχών, σε εξευτελιστι-
κές τιμές. Σε αυτό το παιχνίδι χαμένη θα είναι η 
ΔΕΗ, χαμένο το ελληνικό δημόσιο και κερδισμένοι 
μόνο οι «επενδυτές - κοράκια» που περιμένουν 
στη γωνιά. 

Οι εργαζόμενοι όμως και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ δεν 
πρόκειται να αφήσουν την κυβέρνηση να ξεπουλήσει το μόχθο του 
ελληνικού λαού. Οι τεχνοκράτες του υπουργείου Οικονομικών ας δι-
αβάσουν ιστορία κι ας μάθουν ότι η ΔΕΗ έγινε αυτό που είναι χάρη 
στη συμβολή ολόκληρου του ελληνικού λαού, που ήταν ο επενδυτής 
και ο χρηματοδότης της ανάπτυξής της. Ας μάθουν ότι η ΔΕΗ δε 
χρωστάει, δεν πουλάει και δεν πουλιέται.

Της φυλακής τα σίδερα… είναι για τους «λεβέντες»

Όταν πέφτουν οι μάσκες

ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
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Επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία 
για την περιβόητη «ευρωπαϊκή εμπει-

ρία» όσον αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις 
στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, καλό θα ήταν να δούμε τι συνέβη σε 
μερικές από τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. εν 
ονόματι της απελευθέρωσης της αγοράς 
ενέργειας. 

Στη Γερμανία, από τις επτά εταιρείες 
που ελέγχονταν από το κράτος τη δεκαετία 
του 1980 έχουν μείνει τρεις και το Δημόσιο 
έχει πολύ μικρή συμμετοχή τόσο σε αυτές 
όσο και στα δίκτυα που έχουν διαχωριστεί 
και ελέγχονται επίσης από ιδιωτικά κεφά-
λαια. 

Στην Ισπανία, επίσης τη δεκαετία του 
1980 τα δίκτυα διαχωρίστηκαν από το κρα-
τικό μονοπώλιο, μεταβιβάστηκαν σε χωρι-
στή εταιρεία και σήμερα υπάρχουν πέντε 
μεγάλες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού, στις 

οποίες το κράτος έχει πολύ μικρή συμμε-
τοχή. 

Στην Ιταλία, επιβλήθηκε υποχρεωτικά 
στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η πώ-
ληση μονάδων του κρατικού μονοπωλίου 
σε ιδιώτες και σήμερα τόσο η Enel όσο 
και η εταιρεία που διαχειρίζεται τα δίκτυα 
έχουν περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
ιδιωτικά κεφάλαια. 

Είναι προφανές ότι στις τρεις αυτές ευ-
ρωπαϊκές χώρες ακολουθήθηκαν διαφο-
ρετικοί δρόμοι για την απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ουσιαστικά 
όμως πρόκειται για την ίδια συνταγή ιδι-
ωτικοποιήσεων. Κοινή συνισταμένη όλων 
αυτών των περιπτώσεων, ήταν ο αρχικός 
διαχωρισμός των δικτύων, ώστε να καθιε-
ρωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και στη συ-
νέχεια εκποιήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό 
της κρατικής συμμετοχής στις επιχειρήσεις 

ηλεκτρισμού, δίχως όμως να πιέζονται από 
το χρόνο ή τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία 
ότι με το πρόσχημα της έλλειψης χρόνου 
αλλά και των πιέσεων της Κομισιόν και της 
Τρόϊκας, ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει 
την άρον άρον εκποίηση της κρατικής συμ-
μετοχής στη ΔΕΗ. 

Αυτό οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να 
το επιτρέψουν. Εδώ και δεκαετίες η ΔΕΗ 
αναπτύσσονταν χάρη στις θυσίες και το 
υστέρημα του ελληνικού λαού που χρη-
ματοδοτούσε τις επενδύσεις της. Δεν θα 
επιτρέψουμε τον τεμαχισμό και την πώ-
ληση της ΔΕΗ για να ωφεληθούν οι ιδιώτες 
επενδυτές με την εκτόξευση των τιμο-
λογίων που θα οδηγήσουν σε οικονομική 
ασφυξία τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις 
επιχειρήσεις.

Σενάρια και πραγματικότητες των ιδιωτικοποιήσεων στην Ε.Ε. 

Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 
θα χωρίζεται από δω και στο εξής 
σε δύο μεγάλες περιόδους: στην 

προ Μνημονίου και τη μετά Μνημονίου 
περίοδο. Σήμερα ζούμε στη μεταβατική 
εποχή, όπου το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
στοιχείο είναι η ολομέτωπη επίθεση του 
κεφαλαίου κατά της εργασίας. 

Η Τρόϊκα, ως τοποτηρητής του διεθνούς 
κεφαλαίου, με συντονισμένες ενέργειες 
οδηγεί τους εργαζόμενους στην απόλυτη 
εξαθλίωση. Η μείωση του βασικού μισθού, 
η κατάργηση των ασφαλιστικών και συ-
νταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η κατάργηση 
κάθε έννοια προστασίας του εργαζόμενου 
απέναντι στην αυθαιρεσία του εργοδότη, 
είναι τα πρώτα επαίσχυντα μέτρα που 
επέβαλε με το πρόσχημα της κρίσης του 
εξωτερικού χρέους της χώρας.

Θα ακολουθήσουν η κατάργηση των 
συλλογικών συμβάσεων, - εθνικών και 
κλαδικών, - η επιβολή των ατομικών συμ-
βάσεων εργασίας, οι ευέλικτες μορφές 
εργασίας, η κατάργηση της αποζημίωσης 
σε περίπτωση απόλυσης, αλλά και η χο-
ρήγηση του επιδόματος ανεργίας με τα 

περιβόητα «κοινωνικά κριτήρια». 

Είναι προφανές ότι στη χώρα 
συντελούνται τεκτονικού χα-
ρακτήρα αλλαγές και μάλιστα 
ερήμην της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των πολιτών, οι οποίοι 
από αμήχανοι έως φοβισμένοι, 
παρακολουθούν τη ζωή τους να 
ανατρέπεται ριζικά. Κατακτήσεις 
δεκαετιών καταργούνται εν μία 
νυκτί, παροχές κατακτημένες με 
αγώνες θεωρούνται υπερβολι-
κές και θυσιάζονται στο βωμό της 
«δημοσιονομικής εξυγίανσης». 
Την ίδια στιγμή αποτυγχάνουν παταγω-
δώς τα «σχέδια διάσωσης» της ελληνικής 
οικονομίας των μαθητευόμενων μάγων 
του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι 
το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά είναι 
να απομυζούν και το τελευταίο ευρώ από 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό μέσω 
της φορολογικής λαίλαπας που εξαπο-
λύουν εναντίον μισθωτών και συνταξιού-
χων, των συνήθων, δηλαδή, φοροδοτικών 
υποζυγίων αυτής της χώρας, αφήνοντας 
στο απυρόβλητο τους φοροφυγάδες και 
το μεγάλο κεφάλαιο. 

Απέναντι στον Αρμαγεδδώνα της κε-
φαλαίου, οι εργαζόμενοι έχουν ένα και 
μόνο δρόμο να ακολουθήσουν, το δρόμο 
του αγώνα, το δρόμο της αντίστασης, το 
δρόμο της υπεράσπισης της κοινωνίας. 
Για να γίνει αυτό χρειάζεται αποφασιστι-
κότητα, επιμονή, ενότητα. Ήρθε η ώρα, 
όλοι οι εργαζόμενοι, παραμερίζοντας 
τις ιδεολογικές και πολιτικές τους δια-
φορές, ενωμένοι να αντισταθούν και να 
αγωνιστούν. Για το παρόν και το μέλλον 
το δικό τους, μα κυρίως των παιδιών 
τους.

Στον καιρό του Μνημονίου

ΕΝΑΡ ΙΑΣ
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Κωδικός: 5808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από 
Συντακτική Επιτροπή

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

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

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚαμΠυλΗ αdv.

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

Fax: 210-51 56 811

Το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, ως γνωστό, αποτελεί το με-
γαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι 
ο ιδιοκτήτης του δικτύου μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας και ο κύριος πάροχος 
αυτής στην ελληνική επικράτεια. Η εται-
ρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, ενώ το Δημόσιο κατέχει το 51% 
των μετοχών της. Το υπόλοιπο 49% ανή-
κει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Το Δημόσιο σκοπεύει στο διαχωρισμό 
της ΔΕΗ το 3ο τρίμηνο του 2011 και 
στην περαιτέρω αποκρατικοποίηση της 
εταιρίας με τη διάθεση έως 17% των με-
τοχών σε ιδιώτες επενδυτές μέσω του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών ή στην πώληση 
περιουσιακών στοιχείων, με την παράλ-
ληλη διατήρηση του ελέγχου επί της 
διοίκησής της. Η συναλλαγή θα ολοκλη-
ρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2012.

Η εισηγητική έκθεση του μεσοπρόθε-
σμου προγράμματος αναφέρει:

«Το Δημόσιο σκοπεύει στον διαχω-
ρισμό της ΔΕΗ το 3ο τρίμηνο του 2011 
(σ.σ. διαχωρισμός των δραστηριοτήτων 
μεταφοράς και διανομής σε ξεχωριστές 
εταιρίες) και στην περαιτέρω αποκρα-
τικοποίηση της εταιρίας με τη διάθεση 
έως 17% των μετοχών σε ιδιώτες επεν-
δυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
ή στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, 
με την παράλληλη διατήρηση του ελέγ-
χου επί της διοίκησής της. Η συναλλαγή 
θα ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 
2012».

Στην ουσία πρόκειται για εφαρμογή 
του μοντέλου που ακολουθήθηκε στην 
Ιταλία με την ENEL, η οποία προ 10ετίας 
πούλησε το 40% των μονάδων της σε ιδι-

ωτικούς φορείς και με τα κεφάλαια που 
αποκόμισε χρηματοδότησε την επέκτασή 
της σε άλλες χώρες.

Στην προοπτική αυτή οι εργαζόμενοι 
της ΔΕΗ είναι κάθετα αντίθετοι, γιατί η 
πώληση αυτή στοχεύει στην κάλυψη των 
πρόσκαιρων αναγκών για το ταμειακό έλ-
λειμμα του δημοσίου και δεν εξυπηρετεί 
την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Εξάλλου, όπως αναφέρουμε και σε 
άλλο μας σημείωμα, οι προηγούμενες 
«μετοχοποιήσεις» της ΔΕΗ κάθε άλλο 
παρά συμφέρουσες ήταν και αποδεί-
χτηκε περίτρανα πως το ελληνικό δημό-
σιο έχασε πολλά από τα έσοδα που θα 
μπορούσε να είχε είτε ως μερίσματα επί 
των καθαρών κερδών, είτε μέσω της φο-
ρολογίας.

Αμείλικτα ερωτήματα ζητούν κατεπειγόντως απαντήσεις 

Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα, που 
έχουν άμεση σχέση με τους κυβερ-

νητικούς σχεδιασμούς, στα πλαίσια του 
Μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την 
εκποίηση του 17% του μετοχικού κεφα-

λαίου της ΔΕΗ σε ιδιώτες επενδυτές, 
καθ’ υπόδειξη της Τρόϊκας. 

Τα ερωτήματα αυτά άπτονται το κεφα-
λαιώδους σημασία ζήτημα της τιμολογι-
ακής πολιτικής της ΔΕΗ και καλούμε την 
κυβέρνηση αλλά και τη διοίκηση της ΔΕΗ 
να απαντήσουν, γιατί τόσο οι εργαζόμε-
νοι, όσο και ο ελληνικός λαός θα πρέπει 
να γνωρίζουν. 

Τι θα γίνει με τις πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδες καταναλωτές χαμηλού εισοδή-
ματος που πληρώνουν, σήμερα, το ηλε-
κτρικό ρεύμα, κάτω του κόστους; 

Για να προωθηθεί το Κοινωνικό Οικι-
ακό Τιμολόγιο και για να ενταχθούν σε 
αυτό περίπου 1.000.000 καταναλωτές, η 
ΔΕΗ επωμίστηκε όλα τα οικονομικά βάρη 
για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού. Θα συνεχίσει να το κάνει και 
με ποιο τρόπο; 

Τι θα γίνει με τους εκατοντάδες χιλιά-
δες αγρότες που επωφελούνται άμεσα ή 
έμμεσα από τη ΔΕΗ είτε με τα κάτω του 

κόστους τιμολόγια αγροτικού ρεύματος 
είτε μέσω των δωρεάν αρδεύσεων εκτά-
σεων τους από τα υδροηλεκτρικά έργα 
της ΔΕΗ; 

Ποια πολιτική θα ακολουθήσει η ΔΕΗ 
με το 1.000.000 και πλέον καταναλωτές 
που δυσκολεύονται στην παρούσα οικο-
νομική συγκυρία να εξοφλήσουν τους λο-
γαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος; 

Πώς σκοπεύει να επιλύσει η διοίκηση 
της ΔΕΗ, αλλά και η πολιτεία το ζήτημα 
της ηλεκτροδότησης των κατοίκων και 
των επιχειρήσεων των νησιών, αλλά και 
των μικρών εργοστασίων και βιοτεχνιών 
που υπάρχουν σ’ αυτά, όταν είναι γνω-
στό ότι όλοι αυτοί εξασφαλίζουν την ηλε-
κτροδότησή τους χάρη στο φτηνό λιγνίτη 
και πληρώνουν με ειδικά τιμολόγια; 

Τι θα απογίνουν τα εκατοντάδες χιλιά-
δες νοικοκυριά που υδροδοτούνται από 
τα νερά της ΔΕΗ, χωρίς να εισπράττει 
η επιχείρηση, γι’ αυτή την κοινωνική της 
παροχή, ούτε ένα ευρώ;

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 
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ΔΕΗ A.E.- ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η ΔΕΗ πραγματοποιεί ένα μοναδικό και 

πολύπλευρο έργο για την Κοινωνία:

• Ενίσχυση της τοπικής επιχειρη-
ματικότητας, με ανάθεση εργα-
σιών κατασκευής σε τοπικούς 
εργολάβους και με προμήθεια 
των απαραίτητων υλικών από 
την τοπική αγορά, συμβάλλο-
ντας στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας.

• Εφαρμογή του κριτηρίου της 
εντοπιότητας για τις προσλή-
ψεις προσωπικού στις Μονάδες 
Παραγωγής και στα Λιγνιτωρυ-
χεία, με θετικές συνέπειες για 
την τοπική απασχόληση.

• Δωρεάν παραχώρηση της χρή-
σης εκτάσεων για τη στήριξη 
των ενεργειακών Δήμων της 
Δυτικής Μακεδονίας και του Δή-
μου Μεγαλόπολης, για την κοι-
νωνικοοικονομική ανάπτυξη των 
περιοχών και την τόνωση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας. 

• Ενέργειες ανταποδοτικών οφε-
λών στις τοπικές κοινωνίες 
όπου πραγματοποιούνται έργα 
μεταφοράς (τσιμεντοστρώσεις, 
παραχώρηση αποξηλωμένου 
χάλυβα, χρήση μηχανημάτων 
κ.λπ.).

• Δημιουργία προϋποθέσεων για 
την ανάπτυξη εναλλακτικών επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ανεξάρτητων από τη δραστη-
ριότητα της ΔΕΗ, με ευεργετι-

κές επιπτώσεις στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και στη 
γενικότερη οικονομική ανάπτυξη 
των περιοχών.

• Ανάπτυξη υποδομών σε περι-
οχές δραστηριοποίησης της 
Επιχείρησης (κατασκευή δρό-
μων και παρακαμπτήριων οδών, 
κατασκευή δεξαμενών, έργα 
υδροδότησης, εγκατάσταση 
σηματοδότησης και φωτισμού, 
ανάδειξη περιοχών φυσικού 
κάλλους, κ.ά.).

• Παροχή τεχνογνωσίας στους 
Δήμους της χώρας σε θέματα  
φωτισμού οδών και κτιρίων, με 
βασικό στόχο την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

• Έργα δασικής οδοποιίας που 
πραγματοποιούνται από Μονά-
δες της Επιχείρησης, σε συνερ-
γασία με τοπικούς φορείς. 

• Υλοποίηση σειράς επενδύσε-
ων για την παροχή ενέργειας 
με τη μορφή θερμού νερού για 
τηλεθέρμανση πόλεων, σε μια 
προσπάθεια διασφάλισης ενός 
οικονομικού και περιβαλλοντικά 
καθαρού  τρόπου οικιακής θέρ-
μανσης. 

• Ενεργός συμβολή στη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων της χώρας 
για την ικανοποίηση των ανα-

γκών σε νερό των κοινωνιών της 
ευρύτερης περιοχής στην οποία 
δραστηριοποιείται η Επιχείρηση 
(παροχή δωρεάν νερού από τις 
τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ για 
αρδεύσεις γεωργικών καλλι-ερ-
γειών  και ύδρευση, εξασφάλιση 
αντιπλημμυρικής προστασίας 
μέσω των φραγμάτων των Υδρο-
ηλεκτρικών Έργων, προστασία 
από ξηρασία – λειψυδρία, περι-
βαλλοντική προστασία κλπ).

• Υποστήριξη πρωτοβουλιών κοι-
νωνικού ή πολιτιστικού χαρα-
κτήρα σε τοπικές κοινωνίες, 
ιδιαίτερα εκεί όπου η ΔΕΗ δρα-
στηριοποιείται έντονα (ορυχεία, 
Μονάδες παραγωγής), πολιτική  
που εντάσσεται σε ένα ευρύτε-
ρο πρόγραμμα χορηγιών.

• Υλοποίηση προγραμμάτων ενη-
μέρωσης μαθητών, δασκάλων 
και καθηγητών σχετικά με το 
έργο και την προσφορά της ΔΕΗ, 
αλλά και για θέματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας, στους χώρους 
των Σχολών της Επιχείρησης.

• Πολύπλευρη συνεισφορά στη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού 
επιπέδου της χώρας (με την 
ενίσχυση συνεδρίων-ημερίδων, 
στις οποίες η ΔΕΗ συμμετέχει 
άμεσα ή έμμεσα, με χορηγίες 
σε σχολεία κ.λπ.).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Διασύνδεση των Κυκλάδων
Η ΔΕΗ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την δι-

ασύνδεση με το Ηπειρωτικό σύστημα της χώραςτων Κυκλάδων 
με υποβρύχιο καλώδιο. 

Μετά από μελέτες και καθυστερήσεις πολλών ετών υπαναχω-
ρήσεις, προσφυγές φαίνεται ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου 
για την κατασκευή του έργου. Πρόκειται για έργο με προϋπολο-
γισμό 400 εκατ. Ευρώ που μαζί με τις άλλες επενδύσεις ανα-
βάθμισης των δικτύων μεταφοράς και διανομής θα ξεπεράσουν 
τα 580 εκατ.ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του 
ΕΣΠΑ και επιχορηγηθεί με 204 εκατ. € περίπου. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι 13 Οκτωβρίου 2011 και 
ο χρόνος κατασκευής θα είναι 42 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης, αν βέβαια όλα πάνε καλά με άδειες τυχόν προσφυ-
γές, κλπ. Γι’αυτό έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος διευκολύνσεις για την αποφυγή καθυστερήσεων. 

Στο διαγωνισμό θα υπάρχει η εναλλακτική λύση της διασύνδε-
σης είτε με υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος, είτε εναλ-
λασσόμενου.

Η διασύνδεση θα υποκαταστήσει τους ρυπογόνους ΑΣΠ αυ-
τόνομους σταθμούς παραγωγής και θα διασφαλίσεις την ομαλή 
ηλεκτροδότηση στα νησιά, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Σύρο, Πάρο, 
Αντίπαρο, Νάξο, αλλά και πιο μικρά νησιά που είναι συνδεδε-
μένα με την Νάξο. Η διασύνδεση είναι ένα έργο τεράστιας ση-
μασίας. Το υποβρύχιο καλώδιο θα ξεκινήσει από το Λαύριο όπου 
βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διασυνδέσεις αυτές θα κλείνουν με «βρόχο» ώστε να πε-
ριλαμβάνουν την Τήνο και την Άνδρο που είναι συνδεδεμένες 
μέσω Καρύστου. Το έργο, έχει προϊστορία είκοσι περίπου χρό-
νων που μετά από προσφυγές, υπαναχωρήσεις, αλλαγές από 
τις αρχικές μελέτες επιτέλους θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα 
πραγματοποιηθεί.

Ξανανοίγουν τα ξερονήσια… για ενέργεια από Α.Π.Ε.
Δειλά - δειλά αρχίζει να σκιαγραφείται το τοπίο της επόμενης 

ημέρας για τον κλάδο της ενέργειας. Ήδη μεγαλοστελέχη ιδιω-
τικών εταιρειών μιλούν, σε όλους τους τόνους, για την ανάγκη 
ενός σχεδίου «Μάρσαλ» για την Ελλάδα και ιδίως για την αγορά 
ενέργειας. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, οι ΗΠΑ και η Γερμανία επι-
δεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, με τον φιλόδοξο στόχο να 
καλύπτεται το 20% των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το 
2020 από τις Α.Π.Ε. 

Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται τα ξερονήσια του αρ-
χιπελάγους του Αιγαίου, όπου αμερικανικές επενδύσεις και 
γερμανική τεχνογνωσία, σε ένα γάμο αμοιβαίου συμφέροντος 

θα δημιουργήσουν μεγάλες φωτοβολταϊκές και αιολικές μονά-
δες, αξιοποιώντας τον ήλιο αλλά και το αιολικό δυναμικό που 
καταγράφεται. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αξιοποίηση της γε-
ωθερμίας.

Η επιλογή δεν είναι τυχαία, αφού τα ακατοίκητα αυτά ξερο-
νήσια μπορούν να «φιλοξενήσουν» μεγάλες εγκαταστάσεις, οι 
οποίες θα μπορούν να παράγουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρι-
κής ενέργειας που θα εξάγεται στην Ευρώπη. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκοπός των επίδο-
ξων επιχειρηματιών είναι να επενδύσουν σε πρώτη φάση περί 
τα 100 εκατομμύρια δολάρια  Για να γίνουν όμως πράξη αυτά τα 
σχέδια θα πρέπει να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες, πράγμα 
αμφίβολο αυτή την περίοδο, λόγω της πολιτικής αστάθειας που 
χαρακτηρίζει την πολιτική ζωή της χώρας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
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Γεωθερμία 
Μετά από τρεις δεκαετίες απραξίας, έλλειψης πολιτικής 

βούλησης, αδιαφορίας αλλά και αντιδράσεων των τοπικών κοι-
νωνιών άρχισε κάτι να κινείται ως προς την αξιοποίηση της γεω-
θερμίας για την παραγωγή καθαρής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στη χώρα μας υπάρχουν περιοχές κατάλληλες για την ανά-
πτυξη αυτού του είδους ενέργειας. 

Οι περιοχές αυτές όπως Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος, Κίμωλος, 
Μέθανα, κρύβουν στο υπέδαφος τους θερμά νερά που ξεπερ-
νούν τους 90 βαθμούς Κελσίου. Αν λοιπόν αυτή η ενέργεια αξι-
οποιηθεί στο σύνολό της μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων 
των νησιών του Αιγαίου συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης, 
αντικαθιστώνταςρυπογόνες και κοστοβόρες μονάδες παραγω-
γής ηλεκτρισμού. Η συνολική παραγωγή ενέργειας μπορεί να 
φτάσει στη χώρα μας, από τις παραπάνω περιοχές τα 400 με-
γαβάτ. 

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι το μικρό βάθος που μπορούμε 
να εντοπίσουμε υψηλές θερμοκρασίες κατεβάζοντας έτσι το 
κόστος παραγωγής κάτω από 100 ευρώ την μεγαβατόρα, ενώ 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το κόστος εξαιτίας του μεγαλύτε-
ρου βάθους είναι περίπου διπλό.

Με την έκδοση τριών αποφάσεων του υπουργείου περιβάλ-
λοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής δίνεται εντολή στη 
ΔΕΗ Ανανεώσιμες (θυγατρική της ΔΕΗ 100%), να προχωρήσει 
στην εγκατάσταση συστημάτων εκμετάλλευσης της γεωθερμίας 
συνολικής ισχύος 15 μεγαβάτ αρχικά σε τρείς περιοχές Μήλο, 
Νίσυρο και Λέσβο.

Η ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται για το 2014. Για την 
έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου εκτός της γραφειοκρατίας 
και των άλλων γνωστών Ελληνικών συνηθειών θα πρέπει να 
γίνει λεπτομερής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για να 
καμφθούν τυχόν αντιδράσεις. Με την εκμετάλλευση της γεω-
θερμίας μειώνουμε την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα πα-
ράγουμε καθαρή ενέργεια χωρίς να έχουμε εκπομπές ρύπων 
στην ατμόσφαιρα έχουμε συνεχή παραγωγή καθ΄όλο το 24ωρο 
ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και είναι ανεξάντλητη 
πηγή ενέργειας. 

Ακόμη σημειώνουμε ότι κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που 
προκηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2010 από το ΥΠΕΚΑ στην κοι-
νοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΙΤΑ και αφορούσε τα δικαιώματα 
έρευνας και εκμετάλλευσης τεσσάρων γεωθερμικών περιοχών 
της χώρας.

Οι περιοχές αυτές είναι ο Νέστος, ο Έβρος, η Χίος και η Σα-
μοθράκη.

Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι 190 εκα-
τομμύρια €.

Στις περιοχές αυτές υπάρχουν περισσότερα του ενός θερ-
μικά πεδία και ανάλογα των ευρημάτων, αν δηλαδή αυτά είναι 
ενθαρρυντικά θα αποφασιστεί η εκμετάλλευσή τους. 

Η εκμετάλλευση αυτή μπορεί να είναι τηλεθέρμανση κτιρίων, 
θέρμανση θερμοκηπίων, αφαλάτωση και ξήρανση αγροτικών 
προϊόντων, αν είναι χαμηλή η θερμοκρασία των υγρών μέχρι και 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, αν βρεθεί υγρό με θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες.
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Ποιος θα το περίμενε η ΔΕΗ να βλέ-
πει τα κέρδη της να κατρακυλούν, 
όταν πριν λίγα χρόνια ήταν μια ακ-

μάζουσα, πανίσχυρη και κερδοφόρα εται-
ρεία, αιμοδότης των κρατικών ταμείων 
και πυλώνας ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Παρόλα αυτά όμως τα κέρδη της ΔΕΗ, 
σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 
της εταιρείας μειώθηκαν κατά 63,8% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 
και διαμορφώθηκαν στα 93 εκατομμύρια 
ευρώ, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, 
αύξησε κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 
του πρώτου τριμήνου του 2010 τις προ-
βλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 
πελάτες που δεν πληρώνουν τους λογαρι-
ασμούς ρεύματος στη μέση και τη χαμηλή 
τάση. 

Η εντυπωσιακή πτώση συνέβη σε μία πε-
ρίοδο που η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού 
αυξήθηκε κατά 2% ή 300 Gwh, φθάνοντας 
στις 15.370 Gwh. Όμως το μερίδιο της 
ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μει-
ώθηκε, αφού οι πωλήσεις ηλεκτρισμού της 
ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών 
ελαττώθηκαν κατά 2,8% ή 360 Gwh στις 
12.304 Gwh συνολικά. 

Τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 
9%. Στην εγχώρια αγορά οι πωλήσεις της 
ΔΕΗ και τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% 
και κατά 9,6% αντίστοιχα. Ο κύκλος εργα-
σιών έπεσε στα 1.376,1 εκατ. ευρώ από 
1.491.2 εκατ. ευρώ (-7,7%). Τα προ φό-
ρων κέρδη μειώθηκαν 64,7% στα 121,4 
εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της επιχείρησης κ. Α. Ζερβό, η μείωση 
εσόδων από τις πωλήσεις ρεύματος θα δι-

αμορφωθεί στο 3,5 με 4% σε σχέση με το 
2010 και ότι ο κύκλος εργασιών θα περι-
οριστεί κατά 2,5%. Το περιθώριο ΕΒΙΤDA 
εκτιμάται στο 19 με 20%, κυρίως λόγω της 
επιδείνωσης των δαπανών του ενεργεια-
κού ισοζυγίου. 

Η παραγωγή της ΔΕΗ μαζί με τις εισα-
γωγές κάλυψε το 72,8% της συνολικής 
ζήτησης και το 71,6% της ζήτησης στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα που είναι εκτε-
θειμένο στον ανταγωνισμό, έναντι 78,7% 
και 78% αντίστοιχα το πρώτο τρίμηνο του 
2010. 

Σε δηλώσεις του μάλιστα, κατά την 
παρουσίαση των οικονομικών αποτελε-
σμάτων ο κ. Ζερβός απέδωσε την πτώση 
κυρίως στην αύξηση των δαπανών ενερ-
γειακού ιοοζυγίου και στα νέα τιμολόγια 
και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τις 
προσαρμογές των τιμολογίων το 2012 θα 
περιοριστούν οι στρεβλώσεις στη λιανική 
αγορά.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η μείωση κατά 
60% της υδροηλεκτρικής παραγωγής, κα-
θώς οι εισροές νερών υπολείπονταν 57% 
των αντίστοιχων του πρώτου τριμήνου 
2010, που ήταν εξαιρετικά καλή χρονιά 
από πλευράς υδατοπτώσεων. Η μείωση 
της υδροηλεκτρικής παραγωγής συνέ-
πεσε πάντως με μία περίοδο που η ΔΕΗ 
κατηγορήθηκε ότι προσπαθούσε μέσω 
των υδροηλεκτρικών να χειραγωγήσει 
προς όφελός της τις τιμές ρεύματος στη 
χονδρική. Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, 
φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας αυξή-
θηκαν κατά 27,5% απορροφώντας, μαζί με 
τα δικαιώματα ρύπων το 34,2% των εσό-
δων της εταιρείας, από 25,5%.

Το μισθολογικό κόστος περιορίστηκε 
κατά 20% λόγω της μείωσης του αριθ-
μού των εργαζόμενων και των περικο-
πών μισθοδοσίας. Στις 31/03/11 η ΔΕΗ 
απασχολούσε 21.509 εργαζόμενους, 858 
λιγότερους σε σχέση με την αντίστοιχη 
ημερομηνία του 2010.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτή-
σεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινού-
μενα υλικά ανήλθαν σε 45,7 εκατομμύρια 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 29% ή 10 
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο 
τρίμηνο 2010. Οι προβλέψεις για εκκρε-
μοδικίες μειώθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η μεγάλη 
αύξηση, κατά 30 εκατομμύρια ευρώ, των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
από πελάτες που δεν πληρώνουν οφεί-
λεται στην υιοθέτηση πιο συντηρητικής 
προσέγγισης.

Μειωμένη 
η ζήτηση 

ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Η οικονομική κρίση χτυπάει και την 
αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, αφού 
παρά την αύξηση της ζήτησης για 

το μήνα Μάϊο, η σύγκριση με την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο δείχνει ότι η 
αγορά βρίσκεται σε καθοδική τροχιά. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ η 
ζήτηση ηλεκτρισμού κατέγραψε συνολική 
πτώση 5,59% σε σχέση με ένα χρόνο πριν 
και έφτασε στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
τις 3,852 εκατ. μεγαβατώρες από 4,080 
εκατ. μεγαβατώρες το Μάιο του 2010. Σε 
σχέση με τον Απρίλιο καταγράφεται μικρή 
βελτίωση καθώς η ζήτηση είχε διαμορφω-
θεί σε 3,743 εκατ. μεγαβατώρες.

Στην οικιακή και επαγγελματική κατα-
νάλωση η μείωση είναι μεγαλύτερη του 
7% σε ετήσια βάση ενώ η ζήτηση από 

τους «μεγάλους» βιομηχανικούς πελάτες 
υποχώρησε 2,5%. Αξίζει να σημειωθεί 
επίσης  ότι στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - 
Μαΐου η συνολική πτώση έχει περιοριστεί 
σε 0,5%, αλλά ξεπερνά το 2,1% για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο μέ-
τωπο της παραγωγής, ο λιγνίτης κάλυψε 
το 54,58% της ζήτησης τον Μάιο και ακο-
λουθεί το φυσικό αέριο με 31,38% και τα 
υδροηλεκτρικά με 6,82%. Το 5,52% της 
κατανάλωσης καλύφθηκε από ΑΠΕ και το 
1,96% από εισαγωγές.

Απογοήτευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ 

ΤΩΣΗΠ
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Την κρίση την 
πληρώνουν οι 

λογαριασμοί… της ΔΕΗ

Ένας τους έξι καταναλωτές μεταθέτουν την 
πληρωμή για το επόμενο τετράμηνο, δηλαδή 
περισσότεροι από ένα εκατομμύριο χρήστες ή 
το 14% με 15% του συνόλου των πελατών μέ-
σης και χαμηλής τάσης. 

Οι οικογένειες και οι μικρομεσαίοι επιχει-
ρηματίες δυσκολεύονται ολοένα και πιο πολύ 
στην έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών τους. 
Η οικονομική κρίση έφερε μείωση των εισοδη-
μάτων τους και τα διαρκώς λαμβανόμενα «νέα» 
μέτρα τους έχουν οδηγήσει σε απόγνωση.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία του 
προηγούμενου δωδεκαμήνου, αφού στις 31 Ια-
νουαρίου 2011 το σύνολο των οφειλών ανήλθε 
σε 741, 5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οφεί-
λουν οικιακοί πελάτες, πελάτες της υψηλής και 
μέσης τάσης, αλλά και το δημόσιο. Σε σχέση 
με την 31η Ιανουαρίου 2010 η αύξηση είναι της 
τάξης του 39,5%. 

Ήδη 84.387 νοικοκυριά και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις βρίσκονται εκτός δικτύου, κυριο-
λεκτικά στο σκοτάδι, αφού η ΔΕΗ προχώρησε 
σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Το 2010 κόπηκε το ρεύμα σε 245.806 πελά-
τες της επιχείρησης καθώς δεν εξοφλήθηκαν 
ποσά ύψους 273,6 εκατομμυρίων ευρών. Από 
αυτούς κατάφεραν να εξοφλήσουν τα ποσά 
ύψους 164,7 εκατομμυρίων οι 161.419 και έτσι 
να τους επανασυνδεθεί η παροχή ηλεκτροδό-
τησης. Δεν μπόρεσαν να τακτοποιήσουν τις 
οφειλές τους 84,387. Ο αντίστοιχος αριθμός 
για το 2009 ήταν 60.674, δηλαδή καταγράφεται 
μια αύξηση της τάξεως του 39%.

Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που 
δείχνουν το σύνολο των ειδοποιητηρίων που 
έστειλε η ΔΕΗ στους καταναλωτές, - οικιακούς 
και εμπορικούς, - για τακτοποίηση των οφειλών 
τους πριν τους διακόψει την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. Για τους 12 μήνες του 2010 ανήλθαν 
σε 1.156.373, ενώ το 2002 ήταν 1.104.703. Η 
αύξηση που καταγράφεται είναι της τάξης του 
4.6% και σε απόλυτα μεγέθη 51.670. 

Είναι προφανές ότι αυτή η κατάσταση θα 
συνεχιστεί και θα ενταθεί, όσο εντείνεται η 
οικονομική κρίση και συμπιέζονται δραματικά 
τα οικογενειακά εισοδήματα αλλά και η κρίση 
ρευστότητας που μαστίζει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Οι αυξήσεις των τιμολογίων ροκανίζουν 
το εισόδημα του λαού και γεμίζουν τις 

τσέπες των κερδοσκόπων

Έχει και η αντοχή 
τα όρια της. Ιδίως 
όταν μιλάμε για την 

αντοχή της μέσης ελληνικής 
οικογένειας, η οποία χειμά-
ζεται οικτρά από την οικονο-
μική κρίση. Αυτό όμως δεν 
φαίνεται να το λαμβάνουν 
υπόψη οι πολιτικές ηγεσίες 
της χώρας, οι οποίες από το 
2005 και μετά ενέκριναν, όχι 
μία και δύο, αλλά δεκατρείς 
(13) αυξήσεις στα τιμολόγια 
της ΔΕΗ.

Τα πρώτα θύματα αυτής 
της πολιτικής αυξήσεων 
ήταν φυσικά η ελληνική οι-
κογένεια, η οποία βλέπει 
να συρρικνώνεται διαρκώς 
το εισόδημά της, και οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 
οποίες βλέπουν ολοένα και πιο πολύ να μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους.

Οι τελευταίες αυξήσεις που έγιναν και ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2011 είναι κλιμακωτές, αφο-
ρούν όμως περισσότερους από δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες μισθωτούς, χαμηλοσυνταξιού-
χους, ζευγάρια που καταναλώνουν μέχρι 800 κιλοβατώρες. Για την ιστορία και μόνο αναφέρουμε πως 
οι αυξήσεις αυτές ήταν της τάξεως του 13%. Παράλληλα, άλλα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες 
καταναλωτές πληρώνουν μέχρι και 4% ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένα χρόνο πριν, το 2010, με πρόσχημα της κακής δημοσιοοικονομικής κατάστασης της χώρας επι-
βλήθηκε φόρος ενέργειας και στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ άλλες δύο φορές έγινε αύξηση λόγω της 
αλλαγής των συντελεστών του Φ.Π.Α.

Το 2009 τέθηκε σε ισχύ η ρήτρα καυσίμων, βάσει της οποίας οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ανέ-
βαιναν με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, ενώ το 2008 επιβλήθηκε μεσοσταθμική αύξηση 7% σε 
όλα τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το 2007 έγιναν τέσσερις αυξήσεις, αρχικά τον Απρίλιο με 5% στα νυχτερινά 
τιμολόγια, 4% τα βιομηχανικά και 15% στις νέες συνδέσεις. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του ίδιου 
χρόνου ήρθαν αυξήσεις 2,6% σε όσους καταναλώνουν κάτω από 800 κιλοβατώρες και 3,8% σε εκεί-
νους με μεγαλύτερη κατανάλωση. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί οι αυξήσεις. Τον Δεκέμβριο του 2007 
ανατιμήθηκαν μέχρι και 8% τα τιμολόγια οικιακής χρήσης ανάλογα με τη κατανάλωση. Παράλληλα, κατά 
την διάρκεια όλου του χρόνου έγιναν αυξήσεις 6% και 8% στα εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια 
αντίστοιχα. Τέλος, το 2006 αυξήθηκαν κατά 4% οι τιμές της κιλοβατώρας για τους καταναλωτές.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μείνει έκπληκτος από την ιστορία των αυξήσεων των τιμολογίων της 
ΔΕΗ, αφού αυτά αντικατοπτρίζουν την ανάλγητη αντιμετώπιση των καταναλωτών ως υποζυγίων προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι αχόρταγες ορέξεις των ιδιωτών παραγωγών και εμπόρων ηλεκτρικού 
ρεύματος, που μέσα από την Οριακή Τιμή του Συστήματος απομυζούν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.

Ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ είχαμε καταγγείλει αυτή την πολιτική αυξήσεων, σημειώνοντας πως ούτε 
το ελληνικό νοικοκυριό αντέχει, ούτε όμως και η ελληνική οικονομία ωφελείται, αφού στερείται του 
φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος που αποτελούσε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στο διεθνή ανταγω-
νισμό. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον, στεκόμενοι δίπλα στον ελληνικό λαό που τόσο 
σκληρά δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση.

ΥΞΗΣΕ ΙΣΑ
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Χρέη του Δημοσίου
Τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΔΕΗ ανέρχονται 

στα 135 εκατομμύρια € με πρωταθλητή το Υπουργείο Υποδο-
μών που τα χρέη του ανέρχονται σε 46,6 εκατομμύρια €.

Η λίστα χρεών που δόθηκε στην δημοσιότητα από την ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ, καταδεικνύει ότι οι πιο μεγάλοι οφειλέτες είναι Υπουργεία 
- Δημοτικές επιχειρήσεις - Περιφέρειες - Οργανισμοί - Σεισμό-
πληκτοι της Αττικής, χρέη που είναι υποχρέωση της πολιτείας να 
καταβάλλει στην ΔΕΗ.

Αλήθεια κύριοι της κυβέρνησης αν είχατε Ιδιώτη πάροχο θα 
μπορούσατε να έχετε τόσες οφειλές και να μην σας καίγεται 
καρφί, θα σας έδιναν ρεύμα με τόσα χρέη συσσωρευμένα και 
μάλιστα άτοκα;

Η λίστα λοιπόν των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου προς τη 
ΔΕΗ, έχει ως εξής:

Υπουργείο Εσωτερικών 14,50 εκατ.€ αναλυτικά
Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης 6,06 εκατ. €
Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου 3,89 εκατ. €
Περιφέρεια Αττικής 2,07 εκατ. €
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 1,24 εκατ. €
Περιφέρεια Νήσων 1,24 εκατ. €
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 7,10 εκατ. € αναλυτικά
Αρχηγείο Αστυνομίας 6,71 εκατ. €
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 0,11 εκατ. €
Πρώην Υπουργ. Εμπορικής Ναυτιλίας 0,28 εκατ. €
Υπουργείο Παιδείας 2,20 εκατ. € αναλυτικά
ΑΕΙ/ΤΕΙ 1,60 εκατ. €
Δημόκριτος 0,60 εκατ. €
Υπουργείο Υποδομών 46,60 εκατ. €
Υπουργείο Άμυνας ΓΕΣ 9,41 εκατ. €
Υπουργείο Άμυνας ΓΕΝ 1,55 εκατ. €
Υπουργείο Οικονομικών 0,90 εκατ. €
Υπουργείο Δικαιοσύνης 4,41 εκατ. €
Υπουργείο Υγείας 3,80 εκατ. €
Υπουργείο Πολιτισμού (ΟΑΚΑ) 2,30 εκατ. €
Υπουργείο Υποδομών (Υπηρ. Πολ. 
Αεροπ.)

2,29 εκατ. €

Οργανισμός Κωπαΐδας 1,80 εκατ. €
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων  
(ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ)

5,63 εκατ. €

Αττικό Μετρό ΑΕ (αρμοδιότητα  
Υπουργ.Μεταφ.)

6,70 εκατ. €

Σεισμόπληκτοι Αττικής  
(Υποχρέωση Πολιτείας)

4,70 εκατ. €

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-
Αποχέτευσης

20,85 εκατ. €

Δημόσιο: 
ο μεγάλος 

μπαταχτσής 
απέναντι στη ΔΕΗ 

Σε μια εποχή που ακόμη και το πιο μικρό νοι-
κοκυριό στη χώρα μας δυσκολεύεται να πληρώ-
σει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος 
και η ΔΕΗ «ιδρώνει» κυριολεκτικά προκειμένου 
να εισπράξει τα έσοδα από τις πωλήσεις, το ελ-
ληνικό Δημόσιο, ναι το ελληνικό Δημόσιο είναι ο 
μεγαλύτερος οφειλέτης της επιχείρησης. 

Το συνολικό ύψος των απλήρωτων λογαρια-
σμών του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ ανέρχεται στα 
99 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνουμε πως το ποσό 
αυτό αφορά στους λογαριασμούς μέχρι τον Δε-
κέμβριο του 2010. Τον Ιανουάριο της ίδιας χρο-
νιάς οι οφειλές ήταν 78.5 εκατομμύρια ευρώ και 
μέσα σε δώδεκα μήνες αυξήθηκαν κατά 26%. 

Από το ποσό αυτό, το μεγαλύτερο μέρος, 
ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, είναι του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και ακολουθούν 
με συνολικά 26 εκατομμύρια υπουργεία και άλλοι 
φορείς του δημοσίου. 12,1 εκατομμύρια ευρώ 
είναι οι οφειλές των περιφερειών και αφορούν 
στον ηλεκτροφωτισμό των εθνικών οδών και στα 
10.1 εκατομμύρια ανέρχονται τα χρέη των ΔΕΥΑ 
Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, καθώς και του Συνδέ-
σμου Ύδρευσης Ζακύνθου. 

Σημειώνουμε πως ορισμένες από τις οφειλές 
αυτές είναι σε δικαστική διεκδίκηση από τη ΔΕΗ. 
Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εί-
ναι το γεγονός ότι το ποσό των 99 εκατομμυρίων 
ευρώ αντιπροσωπεύει μόλις το 13% του συνό-
λου των χρεών προς τη ΔΕΗ. 

Τη στιγμή όμως που η ΔΕΗ διακόπτει την πα-
ροχή ρεύματος σε φτωχές οικογένειες που δεν 
έχουν να καταβάλουν το χρέος τους, το ελληνικό 
Δημόσιο, ο μεγάλος αυτός μπαταχτσής αρνείται 
να καταβάλει έστω και ένα μέρος. 

Μεγάλες είναι και οι ευθύνες των διοικήσεων 
της ΔΕΗ που δεν διεκδίκησαν μαχητικά την κατα-
βολή αυτών των χρεών.

ΧΡΕΗ



ENΩΣΗ �
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ �

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Τζαμπατζήδες & ενεργειακός «Τειρεσίας» 
Ιδιαίτερη ανησυχία στον κλάδο της ενέργειας προκαλεί το φαινόμενο των «τζαμπαζήδων» με αποτέλεσμα να χάνονται τεράστια 

ποσά από διαπιστωμένες οφειλές για τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι τζαμπαζήδες είναι καταναλωτές οι οποίοι επιλέγουν να αλλά-
ξουν πάροχο, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξοφλήσει τον λογα-
ριασμό τους στον προηγούμενο. Μεταφέρονται έτσι από πάροχο 
σε πάροχο και στο τέλος καταλήγουν πάλι στη ΔΕΗ, η οποία είναι 
υποχρεωμένη από το νόμο ως «τελευταίο καταφύγιο» να δώσει 
ρεύμα σε όποιον της το ζητήσει. Η ΔΕΗ όμως, αλλά και οι ιδιωτικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται πλέον στο χώρο της λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος, τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας 
ενός συστήματος τύπου «Τειρεσία» που θα καταγράφει τους κα-
ταναλωτές ή εναλλακτικά ένα πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει τη 
μεταφορά παροχής ενός καταναλωτή σε έναν άλλο πάροχο εάν 
δεν έχει υπάρξει ενημέρωση ότι δεν χρωστάει στον προηγούμενο, 
σύμφωνα με το μοντέλο που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Θα πρέπει μάλιστα να τονίσουμε πως η ΔΕΗ αντιμετωπίζει ένα 
επιπρόσθετο πρόβλημα που έχει να κάνει με τους λεγόμενους 
«εποχικούς» πελάτες, ένα μεγάλο μέρος των οποίων αρνείται να 
πληρώσει τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκει-
ται για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων που ελέγχουν μια 
σειρά από αντλιοστάσια απαραίτητα για τις αρδεύσεις και αριθ-
μούν περί τους 290 σε όλη τη χώρα. Η πρακτική που ακολουθείται 
μέχρι σήμερα είναι να ζητάνε ένα διακανονισμό την άνοιξη που η 
ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για τις αρδεύσεις, τον οποίο στη 
συνέχεια ποτέ δεν τηρούν, καθώς τους είναι αδιάφορο αν θα έχουν 
ρεύμα μετά το καλοκαίρι. Έτσι, οι οφειλές συσσωρεύονται μέχρι 
την επόμενη άνοιξη που με την πίεση και των τοπικών βουλευτών η 
ΔΕΗ προχωράει σε νέους διακανονισμούς. Αντίστοιχη είναι η κατά-
σταση και με περίπου 270 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης που αρνούνται να πληρώσουν τους λογαριασμούς 
ρεύματος. Οι συνολικές οφειλές της ΔΕΗ από αυτές τις δύο κατη-
γορίες πελατών ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια Ευρώ.

ΤΕΙΡΕΣ ΙΑΣ

Κατάληψη στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, όπου και σε αυτή την εκδήλωση η παρουσία  
της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ ήταν έντονη, όπως φαίνεται στη φώτο.
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Έξυπνες συσκευές για 
εξοικονόμηση ενέργειας

Την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας η 
οποία σταματά την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις κάθε είδους ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές (προσωπικούς 
υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.α.), όταν βρί-
σκονται σε κατάσταση «αναμονής» (stand-
by) ανακοίνωσαν Ιάπωνες ερευνητές. 

Η NEC Corp και το πανεπιστήμιο Τοχό-
κου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, 
ανέφεραν ότι θα είναι σε θέση να εφαρμό-
σουν πρακτικά και να κυκλοφορήσουν στην 
αγορά τη νέα τεχνολογία ημιαγωγών μέσα 
στην επόμενη πενταετία. Θα πρόκειται για 
μια σημαντική εξέλιξη, καθώς είναι γνωστό 
διεθνώς το πρόβλημα της σπατάλης ηλε-
κτρισμού που γίνεται από δισεκατομμύρια 
συσκευές, οι οποίες δεν είναι τελείως 
κλειστές αλλά «σε αναμονή», λαμβάνοντας 
μια συνεχή ροή ρεύματος.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη λεγόμενη 
«σπιντρονική», η οποία εκμεταλλεύεται την 
εγγενή στροφορμή των ηλεκτρονίων και το 
σχετικό μαγνητισμό. Τα ηλεκτρόνια δρουν 
σαν μαγνήτες που είναι σε θέση να διαβά-
σουν και να εγγράψουν δεδομένα, τα οποία 
μπορούν να διατηρηθούν ακόμα κι όταν το 
ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί τελείως.

Σύμφωνα με τη NEC, η νέα τεχνολογία 
μπορεί να μειώσει μέχρι και 25% την κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα με-
γάλα κέντρα διαχείρισης δεδομένων (data) 
που διαθέτουν πληθώρα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Σε ένα απλό νοικοκυριό θα 
υπάρχει επίσης όφελος, αν και η ωφέλεια 
θα είναι καλύτερα μετρήσιμη σε συλλογικό 
επίπεδο.

Roaming» για τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα

Μια ομπρέλα υπηρεσιών «roaming» που 
θα επιτρέπει σε κάθε κάτοχο ηλεκτρικού αυ-
τοκινήτου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
σαν αυτές της κινητής τηλεφωνίας, για τη 
φόρτιση του οχήματός του σε οποιαδήποτε 
χώρα της ΕΕ, με ένα και μοναδικό συμβό-
λαιο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σκαριά. 
Πρόκειται για τη βασική τομή που εισάγει 
το πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
για την ταχεία διείσδυση της ηλεκτροκίνη-
σης στην ΕΕ, γνωστό ως «Green eMotion», 
όπου συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι 

παίκτες της ηλεκτρικής βιομηχανίας, των 
εταιρειών λογισμικού & τηλεπικοινωνιών, 
των αυτοκινητοβιομηχανιών καθώς και 
μεγάλοι ευρωπαϊκοί δήμοι, και στο οποίο 
παίρνει μέρος και η ΔΕΗ, μέσω ενός πιλο-
τικού έργου νέας γενιάς στην Κοζάνη. Την 
πορεία των πιλοτικών αυτών έργων που 
μεμονωμένα λειτουργούν στην Ευρώπη, και 
την ενσωμάτωσή τους κάτω από μια ενιαία 
πλατφόρμα υπηρεσιών «roaming» χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισμούς, εξέτασε πριν 
από μερικές εβδομάδες η Κομισιόν, κατά 
την πανηγυρική τελετή έναρξης του «Green 
eMotion» στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα από τα πιλοτικά 
έργα που γίνονται πανευρωπαϊκά στο 
πλαίσιο του «Green eMotion» θα λάβει 
χώρα στη Κοζάνη, ο δήμαρχος της οποίας 
Λάζαρος Μαλούτας μαζί με την βοηθό δι-
ευθυντή του Κέντρου Ερευνών & Δοκιμών 
της ΔΕΗ Βάλυ Λιόλιου (η οποία και «τρέ-
χει» το έργο), βρέθηκαν στην έναρξη του 
προγράμματος, στις Βρυξέλλες. Το έργο 
προβλέπει την εγκατάσταση στην Κοζάνη, 
μάλλον προς το τέλος του 2011, 20 σταθ-
μών φόρτισης ικανών να εξυπηρετήσουν 
15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κυκλο-
φορούν στους δρόμους της πόλης από τις 
αρχές του 2012. Ο λόγος που προτάθηκε 
από ελληνικής πλευράς η Κοζάνη και επε-
λέγη από την Ε.Ε. είναι απλός και οφείλε-
ται στην πρόθεση αφενός για να μετρηθούν 
πιο εύκολα τα συμπεράσματα επειδή πρό-
κειται για μια μικρή πόλη, αφετέρου για να 
δοθεί ένα «πράσινο» μήνυμα επειδή λόγω 
ακριβώς του λιγνίτη κατατάσσεται ανάμεσα 
στις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά πε-
ριοχές της Ευρώπης.

Αυξήσεις στις τιμές 
ηλεκτρικού ρεύματος ως 
φάρμακο στην αύξηση της 

ζήτησης 
Αύξηση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος προγραμματίζει η κινεζική κυβέρνηση 
από τον επόμενο μήνα.Στόχος της αύξησης 
είναι αφενός ο περιορισμός της ζήτησης 
και αφετέρου η ενίσχυση της παραγωγής, 
καθώς η χώρα έχει να αντιμετωπίσει ένα 
τεράστιο έλλειμμα ισχύος. Οι τιμές για βι-
ομηχανική χρήση σε 15 επαρχίες θα αυξη-
θούν με ισχύ από την 1η Ιουνίου, ενώ οι 

τιμές για τους οικιακούς χρήστες θα πα-
ραμείνουν αμετάβλητες. Η Κίνα παλεύει 
να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ισχύος που 
ενδεχομένως να φτάσει έως τα 40GW αυτό 
το καλοκαίρι ξεπερνώντας τις ελλείψεις 
που είχαν σημειωθεί το 2004 που ήταν 
οι χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Η 
αύξηση των τιμών θα είναι η πρώτη από 
το Νοέμβριο του 2009 και ενδεχομένως 
να οδηγήσει τα εργοστάσια ηλεκτρικής 
ενέργειας σε αύξηση της παραγωγικότη-
τας τους καθώς το προηγούμενο διάστημα 
είχαν περιορίσει τη παραγωγή τους λόγω 
της ανόδου των τιμών του άνθρακα και των 
κυβερνητικών περιορισμών στα τιμολόγια 
του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πειραματικό “έξυπνο” 
ηλεκτρικό δίκτυο στην 

Ολλανδία
Επιτυχημένο αποδείχθηκε ένα πείραμα 

δημιουργίας ενός “έξυπνου” δικτύου σε 
συνοικία του Γκρόνινγκεν, στην Ολλανδία, 
στο οποίο συμμετείχαν 25 νοικοκυριά. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος PowerMatching 
City και υπό την καθοδήγηση του ομίλου 
KEMA, τα σπίτια συνδέθηκαν μεταξύ τους, 
ενώ παράλληλα εξοπλίστηκαν με ηλιακούς 
συλλέκτες, λέβητες υψηλής απόδοσης για 
τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας 
και ηλεκτρισμού, υβριδικές αντλίες θερ-
μότητας, «έξυπνες» συσκευές, ακόμη και 
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Φυσικά, στα 
νοικοκυριά τοποθετήθηκαν «έξυπνοι» με-
τρητές, προκειμένου να παρακολουθείται η 
ακριβής κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
και οι χρεώσεις να γίνονται ανάλογα με τη 
χρήση. Σύμφωνα με την έκθεση που δό-
θηκε στη δημοσιότητα μετά το πέρας των 
δοκιμών, διαπιστώθηκε βελτιστοποίηση 
στην παροχή ενέργειας, μείωση του φόρ-
του, αλλά και των διαταραχών στο δίκτυο, 
χάρη σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
λογισμικού, το οποίο λειτουργεί ως άξονας 
του «ευφυούς δικτύου». Επόμενο στάδιο 
είναι η επέκταση του προγράμματος, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε 
να λειτουργήσει εξίσου αποτελεσματικά 
και υπό κανονικές συνθήκες. Για παρά-
δειγμα, οι ένοικοι θα λαμβάνουν πραγματι-
κούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, 
το δίκτυο φόρτισης των ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων θα επεκταθεί κ.ο.κ.

ΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΕΣΝ
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Είναι ηλίου φαεινότερο ότι 
η ΡΑΕ από την ίδρυση της 
σχεδόν, αντί να αποτελεί το 

θεματοφύλακα της αγοράς ενέρ-
γειας, λειτουργεί προς όφελος των 
ιδιωτών παραγωγών και εμπόρων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Το τελευταίο της «χτύπημα» αποκα-
λύπτει πλέον ξεκάθαρα το ρόλο που δι-
αδραματίζει στην αγορά του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Έτσι, προτείνει να γίνουν ελαστικό-
τερες οι εγγυητικές επιστολές που θα 
υποχρεούνται στο εξής να προσκομί-
ζουν στον ΔΕΣΜΗΕ οι συμμετέχοντες 
στην αγορά ηλεκτρισμού, προκειμένου 
με αυτές να καλύπτουν τυχόν ανεξόφλη-
τες συναλλαγές. 

Κι αυτό, γιατί θεωρεί πως τα ποσά που 

καλούνται σήμερα να καταθέσουν ως εγ-
γύηση οι παίκτες της αγοράς, είναι πολύ 
μεγάλα με αποτέλεσμα οι εταιρείες να 
δυσκολεύονται να τα προσκομίσουν. 
Αυτό όμως σημαίνει πως ο ΔΕΣΜΗΕ, να 
λειτουργεί στην ουσία χωρίς κάλυψη.

Η ΡΑΕ συγκεκριμένα προτείνει να 
περιοριστεί το ποσό που απαιτείται να 
προσκομίσει ως εγγύηση ένας προμη-
θευτής, από 180 ημέρες, σε 60 ημέρες 
(εφόσον τιμολογείται μηνιαία), και σε 14 
ημέρες (αν τιμολογείται εβδομαδιαία). 

Επιπλέον με τη νέα μεθοδολογία 
εφαρμόζονται συντελεστές προσαρμο-
γής που λαμβάνουν υπόψη και το ιστο-
ρικό συναλλαγών αλλά και τα πιστωτικά 
χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας.

Το σημερινό καθεστώς του κώδικα 
διαχείρισης συστήματος & συναλλα-
γών, προβλέπει ότι οι συμμετέχοντες 
στην αγορά υποχρεούνται να προσκο-

μίζουν εγγυητικές επιστολές που να 

καλύπτουν σε αξία συναλλαγές 6μήνου 

(180 ημερών). Στόχος του μέτρου είναι 

οι εγγυητικές να καλύπτουν  συναλλα-

γές που δεν εξοφλήθηκαν όταν κάποιος 

προμηθευτής αδυνατεί να αντεπεξέλθει 

στις οικονομικές υποχρεώσεις του.

Στην ουσία πρόκειται για επιβεβαί-

ωση της πάγιας θέσης που έχουμε ως 

εργαζόμενοι απέναντι στην πολιτική με 

την οποία αντιμετωπίζει η ΡΑΕ τους ιδι-

ώτες παραγωγούς και χοντρεμπόρους 

ηλεκτρικού ρεύματος, όπου αντί να θε-

σπίσει αυστηρούς κανόνες, διασφαλίζο-

ντας τον υγιή ανταγωνισμό, προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να διευκολύνει εκείνους 

που με μηδενικές επενδύσεις και υπο-

δομές εκμεταλλεύονται με ανάλγητο 

τρόπο τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.

Κι άλλη «διευκόλυνση» της ΡΑΕ στους ιδιώτες

Σε δεινή κατάσταση, φαίνεται ότι έχει περιέλθει ο ΔΕ-
ΣΜΗΕ, αφού οι ορκωτοί λογιστές που υπογράφουν 
τον ισολογισμό του, επισημαίνουν πως σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία η εταιρεία θα πρέπει να μπει σε 
διαδικασία εκκαθάρισης και λύσης, εφόσον για δεύτερη συ-
νεχόμενη χρονιά παρουσιάζει μεγάλες ζημιές. 

Σύμφωνα με τον ισολογισμό, ο ΔΕΣΜΗΕ εμφανίζει αρνη-
τικά ίδια κεφάλαια 44,277 εκατ. ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις 
της εταιρείας έχουν φτάσει στα 144,061 εκατ. έναντι 91,062 
εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Στα 62,837 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το έλλειμμα του 
ΔΕΣΜΗΕ, του διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρισμού, σύμ-
φωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας που πραγματοποιεί την 
εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρισμού. Το έλλειμμα αυτό απο-
τυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις στρεβλώσεις 
της αγοράς, την τεχνητά χαμηλή τιμή της χονδρικής αλλά και 
την αποτυχία του τέλους ΑΠΕ με τη σημερινή του μορφή να 
υπολογίσει την πραγματική συνεισφορά των ανανεώσιμων και 
ως εκ τούτου έχει οδηγήσει σε δεινή θέση το διαχειριστή.

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε εγκαίρως 
επισημάνει τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά ηλε-
κτρικού ρεύματος, αλλά, όπως αποδείχτηκε μιλούσαμε σε ώτα 
μη ακουόντων και αυτό αφορά τόσο τη ΡΑΕ όσο και την πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας. 

Σήμερα, μετά από αυτή την απογοητευτική κατάσταση ο ΔΕ-
ΣΜΗΕ ελπίζει να «ρεφάρει» με την πραγματοποίηση τακτικών 
και έκτακτων δημοπρατήσεων δικαιωμάτων ρύπων, από τις 
οποίες ελπίζει να αντλήσει περί τα 160 εκατομμύρια ευρώ. 
Στη συνέχεια θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού του 
κεφαλαίου, προκειμένου να είναι σύννομη η λειτουργία του 
και μην εγερθούν ζητήματα λύσης και εκκαθάρισής του. Και 
αυτό γιατί τα ίδια κεφάλαια του, λόγω των διαδοχικών αρνητι-
κών ισολογισμών, είναι μικρότερα του 1/10 του μετοχικού του 
κεφαλαίου. 

Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να αφήσει 
κανέναν ασυγκίνητο και κυρίως τη ΡΑΕ και την πολιτική ηγε-
σία, οι οποίοι ευθύνονται κατά κύριο λόγο για τις στρεβλώσεις 
που επικρατούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και 
της αβελτηρίας τους να λάβουν μέτρα που θα ομαλοποιήσουν 
το σύστημα συναλλαγών με το ΔΕΣΜΗΕ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ στα πρόθυρα της διάλυσης 

ΕΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓ Ι ΕΣΝ
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Οι προσπάθειες των ιδιωτών πα-
ρόχων ηλεκτρικού ρεύματος 
να αποσπάσουν πελάτες από 

τη ΔΕΗ έχουν πάρει τόσο θηριώδεις 
διαστάσεις στην παραπληροφόρηση 
και την εξαπάτηση που ακόμη και η 
ίδια η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει προ-
ειδοποίηση προς τους καταναλωτές 
προκειμένου να τους προασπίσει από 
τα «κοράκια» της «ελεύθερης αγο-
ράς».

Σύμφωνα με τη Ρ.Α.Ε. ο καταναλω-
τής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικός σε ό,τι αφορά τα παρακάτω 
σημεία:

•  Πόσο ξοδεύουμε; Πριν από οποια-
δήποτε απόφαση, αναζητάμε τους 3 
τελευταίους 4μηνιαίους εκκαθαρι-
στικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ, που 
καλύπτουν την περίοδο ενός έτους. 
Το ενεργειακό μας “προφίλ” είναι ο 
πιο ασφαλής οδηγός για να συγκρί-
νουμε κατά πόσο μας συμφέρει μια 
νέα προσφορά.

•  Ζητάμε προσφορά σύμφωνα με το 
“προφίλ” μας: Δεν αρκούμαστε σε 
γενικά ποσοστά εκπτώσεων ή σε 
τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες 
ανά κιλοβατώρα. Αλλά δίνουμε τα 
στοιχεία του ενεργειακού μας “προ-
φίλ” στον πωλητή και του ζητάμε να 
μας δώσει εγγράφως μια προσφορά 
για ένα 12μηνο, βάσει των στοιχείων 
της κατανάλωσης που κάνουμε. Π.χ. 
άλλο πακέτο ταιριάζει σε οικογένεια 
που έχει νυχτερινό ρεύμα, και διαφο-
ρετικό σε κάποια που δεν το χρησι-
μοποιεί.

•  Και να είναι... αναλυτική: Του ζητάμε 
αναλυτική προσφορά για ένα 12μηνο 
που να περιλαμβάνει δύο τμήματα: 

Το κόστος που αφορά μόνο στην 
κατανάλωση ρεύματος (με ΦΠΑ), το 
σκέλος δηλαδή του τιμολογίου πάνω 
στο οποίοι οι εναλλακτικοί πάρο-
χοι επιβάλλουν την έκπτωσή τους. 
Και το συνολικό κόστος που περι-
λαμβάνει εκτός από τη χρέωση της 
ενέργειας και τις λεγόμενες “μο-
νοπωλιακές χρεώσεις”, δηλαδή μια 
σειρά από τέλη, (τα οποία έχουν την 
ίδια ακριβώς τιμή για όλες τις εται-
ρείες ανεξαιρέτως, ΔΕΗ και εναλ-
λακτικούς παρόχους), καθώς επίσης 
και τις χρεώσεις προς τρίτους (ΕΡΤ, 
Δήμους, κλπ). Αντιλαμβανόμαστε 
ποια είναι η πιο συμφέρουσα προ-
σφορά μόνο αν συγκρίνουμε τα κό-
στη του τωρινού με εκείνα του νέου 
προμηθευτή που αφορούν στην κα-
τανάλωση ρεύματος, δηλαδή στην 
ενέργεια. Διότι, όπως προείπαμε 
εκεί “παίζεται” το παιχνίδι των εκ-
πτώσεων.

•  ”Σας εξασφαλίζουμε 15% έκπτωση 
από το λογαριασμό που πληρώνετε 

σήμερα!”: Προσέχουμε την παρα-
πλανητική επιχειρηματολογία που 
ενδέχεται να χρησιμοποιεί ένας 
πωλητής. Προσοχή, αυτό δεν σημαί-
νει ότι όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι 
παραπλανούν. Εχει ωστόσο υπάρξει 
παράπονο καταναλωτή ότι ο πωλη-
τής που επικοινώνησε μαζί του του 
είπε “έρχομαι εκ μέρους του υπουρ-
γείου ή και της ΡΑΕ προκειμένου 
να σας ενημερώσω για την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά”. Σε άλλη 
περίπτωση το επιχείρημα ήταν ότι 
“στην εταιρεία μας ανήκει το δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 
αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εί-
μαστε φθηνότεροι” (σημειωτέον ότι 
το δίκτυο ήταν και παραμένει στην 
ιδιοκτησίας της ΔΕΗ).

•  Δεν ξεχνάμε να ρωτήσουμε τον 
πωλητή για τη διαδικασία υπαναχώ-
ρησης: Νομικά έχουμε το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση, 
αζημίως, εντός 14 ημερών από τη 
σύναψή της).

Τι πρέπει να προσέχουν 
οι καταναλωτές στην επιλογή παρόχου 

ηλεκτρικής ενέργειας

ΜΥΘΟΣ
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Τ η δυνατότητα να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά τα στοιχεία για 
την κατανάλωση ρεύματος, δί-

νει στους πελάτες της η ΔΕΗ μέσω 
της ιστοσελίδας της.

Όσοι καταναλωτές επιλέξουν την 
υπηρεσία αυτή, δεν θα λαμβάνουν 
πλέον λογαριασμούς “έναντι” αλλά θα 
πληρώνουν κάθε δίμηνο την αξία της 
πραγματικής τους κατανάλωσης - η ίδια 
υπηρεσία παρέχεται πάντως και τηλε-
φωνικά, στο τηλ. 10410.

Η καταχώριση της ένδειξης του με-
τρητή είναι μια από τις νέες υπηρεσίες 
που παρέχει η ΔΕΗ στους καταναλω-
τές μέσω της ιστοσελίδας της, όπως 
ανακοίνωσε σήμερα η επιχείρηση με 
αφορμή την αναβάθμιση του site. 

Παράλληλα η ΔΕΗ διαθέτει mobile 
εφαρμογές για συσκευές iPhone και 
android, ενώ εγκαινίασε την παρουσία 
της στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύ-
ωσης.

Αναλυτικότερα, μέσω του ιστοτόπου 
www.dei.gr παρέχονται οι εξής 
υπηρεσίες:

•  Πλοήγηση σε πανελλαδικό διαδρα-
στικό χάρτη ευρέσεως καταστημά-
των της ΔΕΗ και όλων των σημείων 
εξόφλησης λογαριασμών

•  Εξόφληση του λογαριασμού ΔΕΗ 
μέσω e-banking, με πρόσβαση στα 
συστήματα των τραπεζών που υπο-
στηρίζουν ηλεκτρονική πληρωμή των 
λογαριασμών της ΔΕΗ

•  Αλλαγή των στοιχείων και της διεύ-

θυνσης αποστολής του λογαριασμού 

ΔΕΗ 

•  Αναλυτική ενημέρωση για προγραμ-

ματισμένες διακοπές ρεύματος, ανά 

περιοχή.

Πρόσβαση στις παραπάνω υπηρε-

σίες, και άμεση επικοινωνία με τη ΔΕΗ, 

προσφέρει αντιστοίχως η εφαρμογή για 

φορητές συσκευές με λειτουργικά συ-

στήματα iOS και android. Η εφαρμογή 

είναι ήδη διαθέσιμη για τους κατόχους 

των smartphones, ενώ τις προσεχείς 

ημέρες θα διατεθεί στο κοινό και η έκ-

δοση για iPad.

Νέες υπηρεσίες της ΔΕΗ 

Προκειμένου να καλύψει τις απώλειες μερι-
δίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ 
ετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της 

στο εξωτερικό και κυρίως στις βαλκανικές χώρες. 

Υπό το πρίσμα αυτό η διοίκηση της εταιρείας προ-
χώρησε στην υπογραφή καταστατικού για τη σύσταση 
θυγατρικής εταιρείας με τις εταιρείες Quantum και 
την Τράπεζα Κύπρου. Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται 
ΔΕΗ Quantum Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία» και 
σε αυτήν θα συμμετέχουν η ΔΕΗ με ποσοστό 51%, 
η Quantum με 40% και η Τράπεζα Κύπρου με 9%. 
Σκοπός της νέας αυτής θυγατρικής εταιρείας είναι 
η μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, 
διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας 
της Srpska στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας η ΔΕΗ αναμένεται να κερδίσει το διαγωνι-
σμό για την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στη 
Βοσνία, ενώ επιδιώκει ανάλογα έργα στη Ρουμανία 
και την Αλβανία, δηλαδή την κατασκευή και ανάπτυξη 
υδροηλεκτρικών σταθμών και έργων που αφορούν σε 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Επιδημία κλοπών 
σε βάρος της ΔΕΗ 

Καθημερινά δημοσιεύονται στο Τύπο ειδήσεις αναφορικά 
με τις κλοπές υλικού και κυρίως χαλκού από τη ΔΕΗ. 

Πέρα από τις απώλειες και τις ζημιές που προκαλούνται λόγω της 
διακοπής της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές, μέχρι την απο-
κατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ ζημιώνεται με 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τις κλοπές των υλικών.

Από τις μέχρι σήμερα συλλήψεις που έγιναν προκύπτει ότι η ΔΕΗ 
είναι αγαπημένος στόχος εγχώριων αλλά και αλλοδαπών κλεφτών, 
οι οποίοι κυριολεκτικά αποψιλώνουν τη ΔΕΗ από μετασχηματιστές, 
χάλκινα καλώδια και κάθε τι άλλο που μπορούν να πουλήσουν στη συ-
νέχεια σε γνωστούς κλεπταποδόχους. Είναι μάλιστα τέτοιος ο ζήλος 
ορισμένων που το πληρώνουν με την ίδια τους τη ζωή, όπως συνέβη 
πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με ένα 31χρονο που μαζί με συνεργούς 
του προσπαθούσε να αφαιρέσει μετασχηματιστή υψηλής τάσεως. 
Έχει γίνει, μάλιστα, γνωστό ότι ολόκληρες συμμορίες από όμορες 
βαλκανικές χώρες οργανώνουν επιδρομές κατά του δικτύου μεταφο-
ράς ηλεκτρικού ρεύματος με ανυπολόγιστες μέχρι σήμερα ζημιές. 

Η Διοίκηση της ΔΕΗ θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αλλά 
και να δηλώσει ως πολιτικώς ενάγουσα στις δίκες που θα ακολουθή-
σουν προκειμένου να διεκδικήσει και τα διαφυγόντα κέρδη της. 

Η κατάλληλη προστασία και εγγύηση της περιουσίας της ΔΕΗ προ-
έρχεται μόνο από το μόνιμο φυλακτικό προσωπικό της επιχείρησης 
και όχι από ιδιωτικές εταιρίες (security). Γι αυτό ζητάμε άμεση πρό-
σληψη μόνιμου φυλακτικού προσωπικού.

Εκστρατεύει στα Βαλκάνια η ΔΕΗ 

ΕΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΝ
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Δικαιώνει εργαζόμενους της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Λινοπε-
ραμάτων το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, θε-
ωρώντας ότι καλώς διεκδικούν από την Επιχείρηση 

ποσά υπερωριών που σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν πολ-
λές χιλιάδες ευρώ τον μήνα. Το δικαστήριο απέρριψε το αί-
τημα της ΔΕΗ που ζητούσε από τους υπαλλήλους επιστροφή 
των υπερωριών τις οποίες είχε καταβάλει το τετράμηνο Μαρ-
τίου-Ιουνίου 2010.

Η Επιχείρηση στηρίχτηκε στην απόφαση που προβλέπει ότι οι 
συνολικές αποδοχές των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που λαμβάνει γενικός 
γραμματέας υπουργείου. Το “πλαφόν” που έχει οριστεί για την 
περίπτωση αυτή είναι 5.840 ευρώ μεικτά, ποσό που υπολειπόταν 

αισθητά από μισθούς και υπερωρίες που λάμβαναν σε μηνιαία 
βάση υπάλληλοι της Επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα. 
Χθες το δικαστήριο τους δικαίωσε καθώς στην απόφαση αναφέ-
ρεται μεταξύ άλλων ότι το αίτημα της ΔΕΗ έρχεται σε αντίθεση 
με τις συνταγματικές Αρχές της ισότητας των πολιτών και της 
προστασίας της εργασίας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάνθηκε ότι οι εργαζόμενοι 
ήδη έχουν παράσχει την εργασία τους και η επιστροφή των δε-
δουλευμένων συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς τους.

Τον Μάιο του 2012 πρόκειται να εκδικαστεί άλλη αγωγή που 
έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι με αίτημα την καταβολή των δε-
δουλευμένων τους από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2010.

Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου δικαιώνει συναδέλφους 

Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω...
«Μετά τις κατασκηνώσεις, οι παιδικοί σταθμοί»

Ημέθοδος αυτή, ισχύει και στην περίπτωση της ΔΕΗ και 
μάλιστα για τις παιδικές ψυχές που είναι το μέλλον της 
χώρας. Δυστυχώς για τους αρμόδιους στη ΔΕΗ και αυτές 

οι φωνές πρέπει να σιγήσουν, γιατί το κόστος είναι υψηλό. 
Έτσι, λοιπόν, μετά την τύχη των κατασκηνώσεων, όπου μπή-

κε λουκέτο στη Φραγκίστα για δεύτερη χρονιά, ενώ κρίνεται η 
τύχη για την περίπτωση στο Υδρίλι, τώρα ήρθε η σειρά των δύο 
παιδικών σταθμών, Καλλιθέας και Περιστερίου προκαλώντας 
οι αρμόδιοι πλείστα πρόβλημα στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στο 
οικογενειακό περιβάλλον των συναδέλφων μας. 

Για μας προέχει πάντα, η εξυπηρέτηση των μισθωτών και 
οι προβλεπόμενες, παρεχόμενες υπηρεσίες για την φροντίδα 

και προστασία της παιδικής ηλικίας. Δεν κατανοούμε, 
γιατί επιλέχθηκε το λουκέτο από την εύρεση νέων 
κτιρίων, αν τελικά αυτά είχαν πρόβλημα, όπως ισχυ-
ρίζονται οι αρμόδιοι της Διοίκησης. 

Καλούμε τους αρμόδιους να επανεξετάσουν το όλο 
θέμα γιατί και αυτή η κοινωνική κατάκτηση, κινδυνεύ-
ει να ακυρωθεί στο βωμό της περιστολής Δαπανών.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, δεσμεύεται να αντιδράσει με κάθε 
μέσο προκειμένου οι συνάδελφοί μας να έχουν την 
ανάλογη διευκόλυνση για τα παιδιά τους, χωρίς να 
δημιουργούνται οικογενειακά και άλλα προβλήματα. 

ΛΟΥΚΕΤΑ
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Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που συμ-
μετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία της 
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που έγινε 19/5/2011, στα κε-
ντρικά γραφεία της οδού Χαλκοκονδύλη 30.
Η αιμοδοσία είναι μία ανθρώπινη πράξη που 
δείχνει την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρω-
πό μας, που έχει ανάγκη. Δίνοντας μερικά 
λεπτά από το χρόνο μας σώζουμε ζωές.
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, θα συνεχίσει την κοινωνική 
προσφορά που είναι απαραίτητη την δύσκο-
λη περίοδο που ζούμε.
Η αιμοδοσία σώζει ζωές.

Η επιτροπή αιμοδοσίας
Μηλιώτης Γιάννης

Δημόπουλος Θανάσης 

ΑΙΜΟΔΟΣ ΙΑ

Κοινων ική 
Προσφορά



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. Πραγ-
ματοποίησε 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 επεν-
δύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανά-
πτυξης και της απασχόλησης.

• Στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλί-
ζοντας 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 κατοί-
κους 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.


