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η ΔΕΗ σε αριθμοΥς
Ü 7,3 εκ. πελάτες
Ü 103 σταθμοί παραγωγής
Ü1
 2.760 MW η
εγκατεστημένη ισχύς

Ü 12.093 χλμ.
γραμμές μεταφοράς

Ü 226.456 χλμ.
γραμμές διανομής

Ü 17 δις. € αξία παγίων

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Η ώρα του ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ

Ο

κύβος ερίφθη κατά την συζήτηση στη Βουλή, επί
των προγραμματικών δηλώσεων από τον Πρωθυπουργό. Ιδιωτικοποίηση των πάντων ακόμη
και της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας η οποία
τροφοδοτεί απρόσκοπτα τους καταναλωτές με ηλεκτρική ενέργεια για περισσότερο από 50 χρόνια.
Αγνοεί ο Πρωθυπουργός της χώρας αλλά και τα
υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν αυτή την Κυβέρνηση ότι η ΔΕΗ σε αριθμούς είναι:
Ü 7,3 εκ. πελάτες
Ü 103 σταθμοί παραγωγής
Ü 12.760 MW η εγκατεστημένη ισχύς
Ü 12.093 χλμ. γραμμές μεταφοράς
Ü 226.456 χλμ. γραμμές διανομής
Ü 17 δις. € αξία παγίων
•	Αγνοεί ότι η ΔΕΗ εξηλέκτρισε, όλη τη Χώρα και για χρόνια
αποτέλεσε την ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης του
τόπου.
•	Αγνοεί ότι στη Χώρα μας η απελευθέρωση της ηλεκτρικής
ενέργειας, έχει γίνει εδώ και μια δεκαετία χωρίς να φέρει
χαμηλές τιμές, αλλά αντιθέτως, ως αυτόματοι πιλότοι τα
τιμολόγια ρεύματος τραβούν την ανηφόρα για να θησαυρίζουν οι ιδιώτες παραγωγοί.
•	Αγνοεί ότι υπάρχουν 9 μονάδες ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες παράγουν 3000 mw και αποπληρώνονται με εγγυημένες τιμές, δηλαδή χωρίς κανένα
επιχειρηματικό ρίσκο, ανακτώντας το μεταβλητό κόστος
συν 10%.
•	Αγνοεί ότι η πλήρης απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την παρέμβαση και τον έλεγχο του κράτους
προκαλεί μπλακ άουτ όπως την Καλιφόρνια, την Ιταλία, Δανία, Σουηδία αλλά και στην Ελλάδα το 2004, ευτυχώς για
λίγες ώρες.
•	Αγνοεί ότι μέσω της ΔΕΗ το κράτος ασκεί κοινωνική πολιτική, αφού οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, πολύτεκνοι, αγρότες κ.α.) έχουν ειδικό τιμολόγιο ρεύματος.
•	Αγνοεί επίσης ότι η ΔΕΗ είναι η μόνη εγγύηση παροχής
ρεύματος αλλά και τελευταίο καταφύγιο για τον έλληνα
καταναλωτή, που σημαίνει ότι και να συμβεί ανά πάσα χρονική στιγμή πρέπει να δώσει ρεύμα στον καταναλωτή, σε
αντίθεση με τους ανταγωνιστές της που δεν έχουν καμμία
υποχρέωση και κανένα ρίσκο.
Δυστυχώς, όμως, προσπαθούν να παρουσιάζουν ως θέσφατο την ιδιωτικοποίηση των πάντων, λες και δεν γνωρίζουν ότι
ο ιδιώτης ενδιαφέρεται μόνο για το εύκολο και άμεσο κέρδος
χωρίς βεβαίως, να βάλει το χέρι του στην τσέπη.
Ξεχνά τα θαλασσοδάνεια των ιδιωτών που κατασπαταλήθηκαν χωρίς καμία ανάπτυξη. Ξεχνά προσφάτως την ELLAS
POWER και ENERGA, οι οποίες ως πάροχοι της ηλεκτρικής
ενέργειας, φέσωσαν τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ με 120 εκατομμύρια € αλλά και δεν απέδωσαν το χαράτσι στο κράτος !!!
Για ποιούς ιδιώτες και ποια απελευθερωμένη αγορά ομι

λεί ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ και η τριτοκομματική κυβέρνηση που τους
στηρίζει; Υπήρχαν άραγε στα προεκλογικά προγράμματα της
ΔΗΜ.ΑΡ και του ΠΑΣΟΚ η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ; Άρα όλα
γίνονται για το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, για την ενίσχυση της
ασυδοσίας των αγορών που δημιούργησε το δόγμα της νεοφιλελεύθερης άποψης, το οποίο αν και καταπίπτει διεθνώς,
τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υποστηρικτές της εμμένουν θυμίζοντας το γνωστό “μόδα που ξεπεράστηκε και όμως κάποιοι
επιμένουν”.
Γιατί άραγε αγνοούν το σκάνδαλο της ENRON στην Αμερική, τους σιδηρόδρομους στην Αγγλία, την Ολυμπιακή και το
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όπου δεν προέκυψε καμία
ανάπτυξη, ενώ οι φίλοι τους οι γερμανοί χρωστούν πάνω από
500 εκατ. από την μη απόδοση του ΦΠΑ στο Ελληνικό δημόσιο
για την χρήση του αεροδρομίου χωρίς να συγκινείται κανείς;
Είναι ή δεν είναι η απελευθέρωση των αγορών ψευδεπίγραφη που δημιουργεί καρτέλ όπως, στο γάλα, το πετρέλαιο,
την ενέργεια αφού έχουμε κατακόρυφη αύξηση των τιμών, οι
οποίες αποτελούν μια φενάκη για κάθε έλληνα καταναλωτή,
αφού δεν υπάρχει “υγιής” ανταγωνισμός. Γιατί η γερμανική και
η Γαλλική εταιρεία ενέργειας είναι υπό κρατικό έλεγχο; Αυτοί
είναι κουτόφραγκοι και το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας
“πανέξυπνο” με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν την χωρά και
να οδηγήσουν τον λαό της στον όλεθρο και στην καταστροφή;
Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, γιατί είναι περιουσία του
ελληνικού λαού η οποία για πάνω από πενήντα χρόνια ήταν
η ατμομηχανή ανάπτυξης του τόπου, ενώ δεν έκλεισε ο οικονομικός της κύκλος με τον εξηλεκτρισμό της χώρας, αλλά σίγουρα μπορεί να προσφέρει και σήμερα οικονομική ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας με την δημιουργία νέων μονάδων. Δεν θα
επιτρέψουμε τον ορυκτό μας πλούτο να τον βάλουν στο χέρι οι
τροϊκανοί και μνημονιακοί της Ε.Ε.
Τέλος αξίζει να σημειώσουμε, ότι θα περιμέναμε από την
νέα κυβέρνηση, αντί να προαναγγέλλει ιδιωτικοποιήσεις, να
λοιδορεί την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και να στοχοποιεί παράλληλα τον
πρόεδρό της, θα ήταν ωφέλιμο για την χώρα και τους καταναλωτές να εξαγγείλει μια ενεργειακή πολιτική και να θεσπίσει
ένα ωφέλιμο ενεργειακό σχεδιασμό για την χώρα προκειμένου
να είναι αυτάρκης από καύσιμα και να μην έχει εξάρτηση από
άλλες χώρες. Επιπλέον, απαιτείται να σταματήσει τις αυθαιρεσίες της ΡΑΕ και την προσφάτως προκλητική ρύθμιση για το
αλουμίνιο της ΕΛΛΑΔΟΣ να πληρώνει δηλαδή το βιομηχανικό
ρεύμα στην ΔΕΗ με 42€ την mwβατόρα από 72€ που είναι το
τιμολόγιο για όλη την βιομηχανία. Επίσης, να πληρώσει τα 180
εκ.€ που χρωστά το δημόσιο στη ΔΕΗ, να καταργήσει τον φόρο
κατανάλωσης στο μαζούτ και στο πετρέλαιο που στοιχίζει 150
εκ.€ στη ΔΕΗ, αλλά και να καταργήσει τον τρόπο της αποπληρωμής των ιδιωτών στην χοντρική αγορά της Η/Ε που κοστίζει
300 εκ.€ ετησίως στην ΔΕΗ.
Υ.Γ. Δυστυχώς για τους κρατούντες την εξουσία του τόπου
επιβεβαιώνεται ο Γκράμσκι που ισχυριζόταν ότι «κρίση
περνά ένας θεσμός όταν πεθαίνει το παλιό και δεν γεννιέται το καινούριο».
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

του Νίκου Φωτόπουλου, Προέδρου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Σ ΗΜ Ε Ι Ω Μ Α

Μήνυμα ενότητας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία
που μου δίνει και
την τιμή που μου
κάνει η Διοίκηση
του σωματείου σας
να μπορώ να απευθυνθώ σε όλους εσάς τα μέλη του Ιστορικού συνδικάτου της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που μαζί με
τον σύλλογο μηχανικών είναι τα αρχαιότερα
μέλη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε αυτές τις δύσκολες ώρες που ζούμε και μπροστά στα όσα
σχεδιάζονται σε βάρος της Επιχείρησης
του Ελληνικού λαού που έχουμε την τιμή
να εργαζόμαστε ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/
ΔΕΗ τέσσερις φράσεις θέλω να σας πω:
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΣΦΙΧΤΑ ΔΕΜΕΝΕΣ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
Ναι συνάδελφοι,
Μπορούμε να νικήσουμε.
Μπορούμε να νικήσουμε γιατί είμαστε χιλιάδες, γιατί είμαστε δεκάδες χιλιάδες και
κυρίως γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος
μας. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι.
Το συνδικάτο μας
Η ιστορική ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ που τόσο σκλη-

ρά χτυπιέται πέρα από τα όποια λάθη του,
αδυναμίες ή παραλείψεις του ανήκει σ΄
εκείνα τα συνδικάτα που δεν υποτάχθηκαν,
που δεν συμβιβάστηκαν, που δεν λύγισαν.
Ανήκει σ΄ εκείνα τα συνδικάτα που κράτησαν και συνεχίζουν να κρατούν ψηλά τη
σημαία του αγώνα ενάντια στις βάρβαρες,
αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές των
μνημονίων.
Ανήκει σ’ εκείνα τα συνδικάτα που δεν
κλείνουν τα μάτια για να αφήσουν ελεύθερους τους υπηρέτες των συμφερόντων να
λεηλατήσουν και να ξεπουλήσουν την Δημόσια περιουσία.
Για τη στάση μας αυτή χτυπηθήκαμε αλύπητα και θα χτυπηθούμε ακόμα πιο πολύ,
όμως είμαι σίγουρος ότι κανείς από εμάς
δεν θα λυγίσει, κανείς από εμάς δεν θα
λιποτακτήσει.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι,
Είμαι σίγουρος, το ξέρετε όλοι και όλες.
Η ιστορία κάθε μέρα που περνά γράφεται σε δύο βιβλία και γράφει για όλους μας,
τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους,
τους συνδικαλιστές, τον καθένα από εμάς.
Στο πρώτο της βιβλίο γράφει όλους αυτούς που με διάφορα άλλοθι και δικαιολογίες πούλησαν την ψυχή τους στο διάβολο.
Στο άλλο της βιβλίο γράφει όλους όσους
δεν συμβιβάστηκαν και δεν λύγισαν, γράφει
αυτούς που με αξιοπρέπεια έμειναν όρθιοι

στις επάλξεις όσα μποφόρ κι αν φυσούσαν.
Γράφει αυτούς που στη ζωή τους πάντα πορεύονταν στο δρόμο του «εμείς».
Συναδέλφισες, -οι
Ως πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σας απλώνω το χέρι στο μεγάλο και ωραίο αγώνα της
προάσπισης του Δημόσιου συμφέροντος,
σας απλώνω το χέρι και ο καθένας μας
στον διπλανό του όλοι μαζί με όλο τον κόσμο της εργασίας από όλους τους χώρους
να φτιάξουμε μια μεγάλη αλυσίδα προστασίας γύρω από την τελευταία μεγάλη δημόσια επιχείρηση της χώρας.
Σας απλώνω το χέρι
Σε εκείνο τον αγώνα και τις δράσεις που
θα κάνουν την ιστορία να μας γράψει στο
δεύτερό της βιβλίο.
Σε αυτό που θα μας κάνει περήφανους.
Σε αυτό που θα μας κάνει να μην ντρεπόμαστε όταν αναπολούμε πως ξοδέψαμε
τη ζωή μας.
Με τη δράση μας και την στάση μας να
κοιτάξουμε την ιστορία κατάματα και να της
δείξουμε ότι “δεν ξοφλήσαμε, δεν είμαστε το παρατράγουδο στα ωραία άσματα,
ούτε το λάθος μέσα το κεφάλαιο του λάθος λύματος”.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
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Οικονομικά αποτελέσματα
και υπαρξιακή κρίση

κατήφορος συνεχίζεται και σταματημό δεν
έχει για τη ΔΕΗ. Μια εταιρεία που μέχρι
πριν από λίγα χρόνια ήταν κερδοφόρα,
εδώ και καιρό ταλανίζεται από οικονομικά
προβλήματα, αποτέλεσμα των κυβερνητικών
παρεμβάσεων, της εχθρικής αντιμετώπισής
της από τη ΡΑΕ και τις συνεχείς εναλλαγές
διοικήσεων, η κάθε μία από τις οποίες έκανε
τους δικούς της πειραματισμούς.
Βοηθούσης και της οικονομικής κρίσης, η
οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ έχει φτάσει να
βρίσκεται στο μεταίχμιο σοβαρής κρίσης που
απειλεί ακόμη και την ίδια της την ύπαρξη, έτσι
όπως τη γνωρίσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες.
Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την βελτίωση
τόσο της ρευστότητας που βασανίζει την επιχείρηση όσο και για
την ανάκαμψη των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η ΔΕΗ θα
παραμένει ένας εύκολος στόχος των κερδοσκόπων, οι οποίοι
καραδοκούν για να την αγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί.
Τόσο τα πάγια της επιχείρησης, όσο και το έμψυχο δυναμικό
της, αποτελούν τα ισχυρά εκείνα όπλα που θα της επιτρέψουν
να επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, ακόμη και σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς. Αρκεί να μην την υπονομεύουν συστηματικά
οι κυβερνητικοί χειρισμοί, αλλά και οι κατά ένα παράδοξο τρόπο
αποφάσεις της ΡΑΕ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί τη ΔΕΗ
ως το βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικού
ρεύματος.
Τα αποτελέσματα, πάντως, του α’ τριμήνου του 2012 είναι
άκρως απογοητευτικά και συγκεκριμένα:

Ζημιές έναντι κερδών εμφάνισε η ΔΕΗ για
το α΄τρίμηνο του έτους, πετυχαίνοντας ωστόσο
την ενίσχυση του κύκλου εργασίων κατά 12,8%.
Συγκεκριμένα, οι καθαρές ζημιές του ομίλου
διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι
κερδών 93,3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα
πέρυσι. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε
σε 1.549,8 εκατ. ευρώ από 1.374,4 εκατ. ευρώ
το α΄ τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά 175,4
εκατ. ευρώ (+12,8%), ενώ σε σχέση με το δ’
Τρίμηνο του 2011 η αύξηση ανήλθε σε 239,8
εκατ. ευρώ (+18,3%). Όπως επισημαίνεται
στη σχετική ανακοίνωση, στον κύκλο εργασιών
συμπεριλαμβάνεται ποσό 38,1 εκατ. ευρώ που
αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για
τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος το α΄ τρίμηνο του 2011
ήταν 27,7 εκατ. ευρώ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η
αύξηση αυτή αποδίδεται στον αυξημένο αριθμό συνδέσεων με το
δίκτυο παραγωγών ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β). Τα προ φόρων κέρδη του α΄
τριμήνου 2012, ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 121,3
εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2011, μειωμένα κατά 106,3 εκατ. ευρώ.
Οι θυγατρικές εταιρίες ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 32,4 εκατ, και € 1,1 εκατ.
αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε ήταν ύψους
€ 6,7 εκατ.
Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.850,3 εκατ. αυξημένο
κατά € 147,6 εκατ. έναντι της 31.12.2011 (€ 4.702,7 εκατ.).

Με τοκογλυφικό επιτόκιο δανείζεται η ΔΕΗ

Υ

πό την ασφυκτική πίεση των ημερομηνιών αίσια κατάληξη είχαν οι
διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ για την
αναχρηματοδότηση των δανείων που έληγαν στο τέλος Ιουνίου, συνολικού ύψους
525 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία αναχρηματοδότησης έκλεισε με τρεις τράπεζες, δίνοντας σημαντική
ανάσα στη ΔΕΗ η οποία πλέον έχει κλείσει
τα μέτωπα του δανεισμού της μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα
όσα έγιναν γνωστά το μέσο επιτόκιο για
την αναχρηματοδότηση των 375 εκατ. ευρώ
από τις δύο από τις τρεις ήταν 7,5%, επιτόκιο ικανοποιητικό για τη ΔΕΗ δεδομένων
των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στη
χρηματοπιστωτική αγορά.


Αντίθετα το επιτόκιο για την αναχρηματοδότηση δανείου ύψους 150 εκατ. ευρώ από
την Αγροτική Τράπεζα ήταν υψηλό ακόμη
και για τα ελληνικά δεδομένα καθώς φτάνει
το 11,9%, ποσοστό που αγγίζει τα όρια της
τοκογλυφίας, παρά τις έωλες δικαιολογίες
που προβάλλουν περί δήθεν υψηλού επιτοκίου με το οποίο δανείζεται η ΑΤΕ από την
διατραπεζική αγορά.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη και με το υψηλό επιτόκιο της Αγροτικής, το μέσο επιτόκιο για την αναχρηματοδότηση συνολικά
των 525 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται για τη
ΔΕΗ περίπου στο 9%, ποσοστό, που κρίνεται ικανοποιητικό για τα δεδομένα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και
για τα δεδομένα επιχειρήσεων που βρίσκο-

νται εκτεθειμένες στο λεγόμενο ελληνικό
ρίσκο.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι για το δανεισμό που συμφωνήθηκε να αναχρηματοδοτηθεί (525 εκατ.ευρώ) είχαν ξεκινήσει διαδικασίες και συζητήσεις ώστε να
αντικατασταθεί με ομολογιακό δάνειο με
επικεφαλής την Alpha. Ωστόσο τελικά οι
διαδικασίες αποδείχθηκαν χρονοβόρες
και η ΔΕΗ κινδύνευε να μην προλάβει τις
προθεσμίες λήξης των δανείων. Έτσι προκρίθηκε η λύση των χωριστών διαπραγματεύσεων, ενώ δεν αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο να ληφθεί απόφαση να
συγκεντρωθούν τελικά όλα τα δάνεια σε
ένα κοινό ομολογιακό.
ENΩΣΗ
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Δ ΕΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναφορικά με την Απόφαση 346/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 42 €/
MWh για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε., η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:
• Σεβόμενη, κατά πάγια πρακτική, το θεσμικό ρόλο της ΡΑΕ,
αποφεύγει να σχολιάζει Αποφάσεις της Αρχής.
• Εντούτοις, για τη συγκεκριμένη Απόφαση, η Επιχείρηση
αισθάνεται υποχρεωμένη να υπογραμμίσει τα εξής:
 Η Απόφαση ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής
Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει
θεσπισθεί με προτάσεις της ίδιας της ΡΑΕ, θεωρώντας
ότι ειδικά στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν πρέπει να επιμερίζονται
τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη
λειτουργία της Αγοράς.
 Η Απόφαση υιοθετεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απόψεις της
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και αγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί
του θέματος θέσεις της ΔΕΗ.
 Η Απόφαση παραβλέπει τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ,
τα οποία η ίδια η ΡΑΕ έχει επιβεβαιώσει, και επικαλείται
ένα απροσδιόριστο κόστος αναφοράς, το οποίο όμως δεν
τεκμηριώνει.

 Η Απόφαση προσδιορίζει ως τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής
ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ τα 42 €/MWh, τιμή που πολύ
απέχει από το μέσο ανταγωνιστικό κόστος της ΔΕΗ των
72,71 €/MWh (στα όρια της Υψηλής Τάσης), το οποίο η
ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει. Επίσης, είναι πολύ χαμηλότερη και
από την ανταγωνιστική χρέωση των περίπου 62 €/MWh που
αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και
σταθερής ζήτησης.
 Η Απόφαση αναφέρει ότι η ΔΕΗ δεν προέβη σε ουσιαστικές
διαπραγματεύσεις με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, παρότι είναι
γνωστό, ότι εδώ και αρκετά χρόνια τα δύο μέρη βρίσκονται
σε συνεχείς διαπραγματεύσεις.
 Η Απόφαση παραβλέπει το γεγονός ότι με βάση τις ρυθμίσεις
της Αγοράς η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ έχει εναλλακτικές λύσεις
προμήθειας από την Αγορά ή μέσω εισαγωγών.
Είναι προφανές ότι η Απόφαση αυτή ζημιώνει τη ΔΕΗ,
υποχρεώνοντάς την να πουλά κάτω του κόστους και ως εκ τούτου
η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα
κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής
ή Ευρωπαϊκής.
Aθήνα, 22 Μαϊου 2012 , ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΑΕ: ο πόλεμος συνεχίζεται

Μ

ε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά
δεδομένα ταχύτητα η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας δημοσιοποίησε την απόφασή της στη διαδικασία της διαιτησίας
για την προσωρινή τιμή που θα πρέπει να
υπολογίζει η ΔΕΗ όταν χρεώνει την Αλουμίνιον της Ελλάδος.
Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία είχε ζητήσει από τη ΡΑΕ να λειτουργήσει ως διαιτητής στη διαφορά που έχει με τη ΔΕΗ
ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τιμολογίων, μετά τη γνωστή διελκυστίνδα
ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ η
ΔΕΗ θα πρέπει να χρεώνει 42 ευρώ/MW
την Αλουμίνιον της Ελλάδος, δηλαδή σε
τιμή κάτω του κόστους. Η απόφαση της
ΡΑΕ ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας που έχει θεσπιστεί με προτάσεις της ίδιας.
ENΩΣΗ
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Πρόκειται για μια καταφανώς μεροληπτική στάση υπέρ της Αλουμίνιον γιατί η
απόφαση της ΡΑΕ ορίζει πως δεν πρέπει
να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτή
κόστη που απορρέουν από τη λειτουργία
της Αγοράς. Επισημαίνεται πως η απόφαση της ΡΑΕ υιοθετεί καθ’ ολοκληρία
το σκεπτικό της Αλουμίνιον και, την ίδια
στιγμή, αγνοεί εντελώς τις τεκμηριωμένες
προτάσεις της ΔΕΗ.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι απλό,
ανελέητό και αναμένει την απάντησή του:
Πώς γίνεται η ίδια η ΡΑΕ να έχει εγκρίνει

ως μέσο ανταγωνιστικό κόστος για τη ΔΕΗ
τα 72,71 ευρώ / MW για το βιομηχανικό
ρεύμα και να την υποχρεώνει τώρα να το
πουλάει στην Αλουμίνιον προς 42;
Εδώ και πολύ καιρό είχαμε επισημάνει
δημοσίως ως συνδικαλιστικό κίνημα πως
η παρελκυστική τακτική της Αλουμίνιον
ως προς την καταβολή των οφειλομένων
αλλά και η πολιτική της έναντι της ΔΕΗ,
ξεφεύγουν από τα όρια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και προσπαθούν να
δημιουργήσουν συνθήκες νεοαποικιοκρατικών συμβάσεων.
Σε πρώτη φάση δείχνει να το καταφέρνει
με τη βοήθεια της πάντα πρόθυμης ΡΑΕ.
Απομένει, τώρα, στη διοίκηση της ΔΕΗ να
ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα στα ελληνικά
και ευρωπαϊκά δικαστήρια προκειμένου να
υπερασπιστεί την περιουσία της επιχείρησης.



ΜΠ Λ Α Κ Ο Υ Τ

Το σύνδρομο της Καλιφόρνιας &
ο φόβος του μπλακ άουτ

Θ

αρρείς κι ένα χέρι μαγικό έβγαλε
στην επιφάνεια όλες τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς ενέργειας που είχαν συσσωρευτεί εδώ και μια
δεκαετία και πλέον.
Εδώ και χρόνια ως εργαζόμενοι στη
ΔΕΗ φωνάζαμε σε ώτα μη ακουόντων
για τις στρεβλώσεις που έχει το δήθεν
απελευθερωμένο μοντέλο της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και αντί άλλων, ουσιαστικών απαντήσεων, εισπράτταμε τη
χλεύη και τις λοιδορίες.
Το τελευταίο, όμως διάστημα, ολοένα
και πιο πολλοί ψελλίζουν τους κινδύνους
από το να χτυπηθεί η χώρα από το «Σύνδρομο της Καλιφόρνιας», η οποία ως 6η
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου (!),
είδε την αγορά ενέργειας της να σκάει σα
φούσκα, μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη
των ενυπόθηκων δανείων. Το σκάσιμο της
εν λόγω φούσκας άφησε εκατομμύρια πολίτες δίχως ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές
ημέρες.

Η ξαφνική (;) εμφάνιση ελλειμμάτων
στους διαχειριστές του συστήματος (ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ), φανερώνει το μέγεθος
του προβλήματος. Αν αυτό συνδυαστεί και
με τις δυσκολίες εισαγωγής καυσίμων για
ηλεκτροπαραγωγή που παρατηρήθηκαν
κατά το διάστημα της τελευταίας προεκλογικής περιόδου, τότε καθίσταται πασιφανές ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος
ενός μπλακ άουτ, το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο για την εθνική οικονομία στα
μέσα του καλοκαιριού.

Οι συσσωρευμένες στρεβλώσεις και οι
επιπτώσεις τους, προϊόν μιας πολιτικής
που ήθελε την περιθωριοποίηση της ΔΕΗ,
τη σταδιακή της απαξίωση και την παράδοσης της ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες, αποτελούν ένα ενεργό ναρκοπέδιο
το οποίο, σε περίπτωση που πυροδοτηθεί,
θα δημιουργήσει μια σειρά αλυσιδωτών
εκρήξεων με ολέθριες συνέπειες.
Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να λάβει
όλα τα μέτρα για την διόρθωση αυτών των
στρεβλώσεων. Η ΡΑΕ θα πρέπει, επιτέλους, να ασκήσει τον θεσμικό της ρόλο και
να μην επιδίδεται σε σκιαμαχίες σε βάρος
της ΔΕΗ, αλλά να φροντίσει να ελέγχει
καλύτερα τη φερεγγυότητα εκείνων των
φιλόδοξων «επενδυτών» που θέλουν να
«αναμορφώσουν» την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι
υπόλογοι στην κρίση του ελληνικού λαού
και της ιστορίας.

Δύουν πριν καν ανατείλουν τα φωτοβολταϊκά

Ά

λλη μια ιστορία ελληνικής τρέλας.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας, ο
κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά αντί να «ζεσταθεί»
έχει παγώσει. Η αιτία δεν είναι άλλη από
την αδυναμία του αρμόδιου φορέα ΛΑΓΗΕ
να πληρώσει εγκαίρως τους παραγωγούς
«πράσινου» ρεύματος για την ισχύ που ρίχνουν στο σύστημα.
Η βαθύτερη αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στο «λουκέτο» που έβαλαν πολλές ιδιωτικές εταιρείας εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να προκύψουν μεγάλα
ελλείμματα στους φορείς διαχείρισης και δικτύου.
Ο χώρος των φωτοβολταϊκών απαρτίζεται από μερικές χιλιάδες
μικρών, κατά κανόνα, επενδυτών που έχουν πάρει δάνεια από τις
τράπεζες για τις επενδύσεις τους. Ο χώρος αυτός αντιμετωπίζει
πλέον, καθημερινά, μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές εκ μέρους του ΛΑΓΗΕ τους καθιστά
ασυνεπείς προς τις τράπεζες, εφόσον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δανεισμό τους.



Χιλιάδες μικροεπενδυτές, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν δάνεια τα οποία
υποτίθεται θα πληρώνονταν από την αξία
της παραγόμενης ενέργειας, τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να καταστούν υπερήμεροι, ενώ πολλοί από αυτούς
έχουν προσημειώσει ακόμη και το σπίτι
τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες από
τις τράπεζες προχώρησαν σε μπλοκάρισμα
των τραπεζικών λογαριασμών απ’ όπου
πληρώνονται οι δόσεις του ΛΑΓΗΕ. Δηλαδή τα έναντι χρήματα
που καταβάλλονται από τον ΛΑΓΗΕ παραμένουν μπλοκαρισμένα
στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις τράπεζες στις οποίες
έχει εκχωρηθεί η σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ, για να καλυφθούν μελλοντικές δόσεις.
Η κατάσταση αυτή δεν αποθαρρύνει μόνο τους υπάρχοντες
επενδυτές αλλά και τους μελλοντικούς, αφού βλέπουν ότι υπό
τέτοιες συνθήκες η όποια επένδυσή τους παραμένει επισφαλής,
με αποτέλεσμα να ακυρώνονται δεκάδες προτάσεις για μεγάλες
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε όλη την Ελλάδα.
ENΩΣΗ
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ΡΑΕ
Ο πύργος

με τα
τραπουλόχαρτα

Κ

αταρρέουν η μία μετά την άλλη οι
εταιρείες στο χώρο της ηλεκτρικής
ενέργειας. Ο πύργος με τα τραπουλόχαρτα που έφτιαξαν οι ραντιέριδες
οσμιζόμενοι εύκολο και γρήγορο κέρδος,
έπεσε εν μία νυκτί.
Αιτία είναι η αύξηση των χρεών των συμμετεχόντων εταιρειών στην αγορά ηλεκτρισμού
προς τους διαχειριστές ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ, καθώς και των οφειλών των επιχειρήσεων προς
τη ΔΕΠΑ για την παροχή φυσικού αερίου για
ηλεκτροπαραγωγή.
Παράλληλα, η στάση της ΡΑΕ, η οποία
μπροστά στο κίνδυνο να κατηγορηθεί ότι έχει αφήσει
τους καταναλωτές στο έλεος των κερδοσκόπων, σκλήρυνε τη στάση απέναντι στους οφειλέτες με
αποτέλεσμα αυτοί θα κατεβάζουν τα ρολά των πολυδιαφημισμένων τους εταιρειών.
Είναι προφανές ότι η περίφημη «απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας», έγινε τελικά απορύθμιση και μάλιστα άτακτη, με
αποτέλεσμα διάφοροι ιδιώτες έμποροι στη χοντρική και στη λιανική, να νομίσουν ότι βρήκαν το ελληνικό Ελντοράντο. Δίχως
ουσιαστικές επενδύσεις, δίχως προγραμματισμό ή έστω ένα στοιχειώδες business plan έφτιαξαν εταιρείες, πρόβαλαν παραπλανητικές, σε πολλές περιπτώσεις, διαφημίσεις, προσπάθησαν με απατηλές υποσχέσεις να αποσπάσουν ένα κομμάτι από την
πελατειακή βάση της ΔΕΗ, μα όταν είδαν τα σκούρα, δε δίστασαν να «κρεμάσουν» τους καταναλωτές που τους εμπιστεύτηκαν
και να φύγουν για άλλα μέρη.
Τα φέσια που έριξαν οι ιδιωτικές εταιρείες στην αγορά, οδήγησαν στη δημιουργία τεράστιου ελλείμματος στον ΔΕΣΜΗΕ, το
οποίο βαίνει διαρκώς διογκούμενο και απειλεί με κατάρρευση ολόκληρη την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
Βεβαίως, υπήρξαν φωνές, μεταξύ των οποίων και των εργαζομένων στη ΔΕΗ που είχαν προειδοποιήσει πως η περίφημη
«απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα και με κανόνες που να προστατεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Δεν εισακούσθηκαν. Τώρα το «μάρμαρο» το πληρώνουν αφενός οι καταναλωτές, αφετέρου τα δημόσια ταμεία.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ



ΣΗΜΕΙΩΜΑ

του Γεράσιμου Καζάνα, Αντιπροέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Καταστήματα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών

Ο

Γολγοθάς
συνεχίζεται με
αμείωτη ένταση στα Πρακτορεία εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Η ΕΔΟΠ
/ ΔΕΗ έχει αναδείξει το πρόβλημα με
δελτία τύπου, παραστάσεις στους διοικούντες, διαμαρτυρίες στους τόπους
εργασίας, συγκεντρώσεις, αλλά αντί για
λύση έχουμε όξυνση του προβλήματος.
Θα αναφέρουμε μερικά μόνο από αυτά
τα προβλήματα. Από τη σύστασή της η
Γενική Διεύθυνση Εμπορίας ξεκίνησε με
τρομερές ελλείψεις προσωπικού.
Η έλλειψη προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές, να
βρίζουν, να επιτίθενται
στους συναδέλφους, οι
οποίοι βιώνουν μια κόλαση. Σαν να μην έφτανε
αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε
και κάποιες ομάδες τραμπούκων οι οποίοι έχουν
αυτοανακηρυχθεί
σε
προστάτες φτωχών και
αδυνάτων και χειροδικούν
εναντίον συναδέλφων.
Απαράδεκτο φαινόμενο
να στρέφονται εργαζόμενοι εναντίον εργαζομένων. Να τους χαίρονται αυτοί που τους
καλύπτουν. Το προσωπικό προσπαθεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες, να στηρίξει
την λειτουργία των Πρακτορείων, αλλά
αυτό είναι αδύνατον. Οι λίγοι μόνιμοι
συνάδελφοι που απασχολούνται στα Καταστήματα εξυπηρέτησης καταναλωτών
εργάζονται και πέραν του ωραρίου, χωρίς
τις περισσότερες φορές να αμείβονται.
Οι με οκτάμηνη σύμβαση συνάδελφοι
προσπαθούν, αλλά όταν αρχίζουν να
αποδίδουν αποχωρούν, έρχονται άλλοι
τους οποίους οι μόνιμοι συνάδελφοι εκ-



παιδεύουν από την αρχή και το μαρτύριο
συνεχίζεται.
Παρά του ότι η έλλειψη σε προσωπικό υπερβαίνει τα 500 άτομα για την
Γενική Διεύθυνση Εμπορίας, ο όγκος
των εργασιών πολλαπλασιάζεται. Οι επιστροφές καταναλωτών από τους ιδιώτες
παρόχους έχουν δημιουργήσει χάος στα
Καταστήματα. Καθημερινά γίνονται χιλιάδες συμβόλαια και εκκρεμούν χιλιάδες
διορθωτικά σημειώματα τακτοποίησης
των λογαριασμών που πρέπει να χρεωθεί αναλογικά η κατανάλωση στη ΔΕΗ
και στους ιδιώτες παρόχους που έχουν
σαλπάρει για άλλη γη για άλλα μέρη,

παίρνοντας μαζί τους και τις οικονομίες
τους. Το χάος αυτό επιτείνεται με τα φωτοβολταϊκά και το χαράτσι ή για να μην το
καταλαβαίνουμε ΕΕΤΗΔΕ.
Στο τελευταίο γενικό συμβούλιο της
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ πριν 8 περίπου μήνες η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας μας ανέφερε ότι
οι προοπτικές και οι προσπάθειες της
Διεύθυνσης είναι:
«ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
παρέχοντας στο καταναλωτικό κοινό
την αίσθηση της άνεσης, της ταχύτητας
και της ποιότητας εξυπηρέτησης»

«αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεών
μας αντλώντας από διεθνείς πρακτικές
σύγχρονης αντίληψης, αισθητικής και
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών»
«επέκταση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πελατών μας με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διευρύνουν
την αμεσότητα επαφής τους και επιτρέπουν την ενημέρωση και εξυπηρέτησή
τους σε πραγματικό χρόνο όπου κι αν
βρίσκονται».
Παρά λοιπόν τις προσπάθειες που
γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει από την
Γενική Διεύθυνση Εμπορίας δεν έχει
υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Δεν γίνεται ηλεκτρονικά ούτε το πιο
απλό, η παρακράτηση υπέρ
του μετοχικού ταμείου από
τους λογαριασμούς του
Δημοσίου (σχολεία, νοσοκομεία, δασαρχεία, κέντρα
υγείας κλπ). Αυτά γίνονται
χειρόγραφα σπαταλώντας
πολύτιμες εργατοώρες και
δημιουργώντας μια επιπλέον ουρά στις ήδη υπάρχουσες (ταμεία, διακανονισμοί,
συμβόλαια).
Τα χρέη και οι εργολάβοι
αποκοπών είναι ένα άλλο
θλιβερό γεγονός. Το πείραμα απέτυχε και η εμμονή
στο λάθος είναι δύο φορές λάθος. Πολλοί από τους εργολάβους δεν πληρώνουν
τους εργαζόμενούς τους οι οποίοι με την
σειρά τους δεν εκτελούν τις εντολές
αποκοπών, χρησιμοποιώντας διάφορα
γνωστά τεχνάσματα με αποτέλεσμα στις
100 δηλωμένες αποκοπές να έχουμε 12
περίπου επαναφορές, ενώ παλιότερα
στις 100 είχαμε 80 τουλάχιστον επαναφορές. Όσοι έχουν κοιτάξει τα στατιστικά ανεξόφλητων λογαριασμών με ή χωρίς
το χαράτσι θα καταλάβουν ότι η εταιρεία
με αυτές τις συνθήκες δεν έχει κανένα
μέλλον. Σε λίγους μήνες το πρόβλημα θα
ENΩΣΗ
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Σ ΗΜ Ε Ι Ω Μ Α
είναι ορατό ακόμα και στον πιο αδαή, δεν
χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Στα χρέη
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις
διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
Ακόμα ανυπολόγιστη ζημιά για την
επιχείρηση είναι οι ρευματοκλοπές οι
οποίες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο από τότε που οι εργολάβοι ανέλαβαν
εργασίες σύνδεσης και τοποθέτησης
μετρητών. Αυτά λοιπόν και πολύ περισσότερα συμβαίνουν στην Εμπορία σήμερα, όχι ότι τα πράγματα στο Δίκτυο είναι

πολύ καλύτερα, απλά η οικονομική κρίση
και η στασιμότητα στην οικοδομή και άρα
στις νέες παροχές κάνει ελαφρώς καλύτερες τις συνθήκες.
Τα Καταστήματα Καταναλωτών είναι
η εικόνα της Επιχείρησης και οι εργαζόμενοι σε αυτά, η ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, η
γραμμή αιχμής που έρχονται καθημερινά
σε επαφή με χιλιάδες καταναλωτές. Εργαζόμενοι και προϊστάμενοι έχουν ξεπεράσει τα όρια αντοχής τους. Όλοι κάνουν
πρωτογενή εργασία χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα οργάνωσης και ελέγχου.

Η ανακάλυψη των προϊσταμένων υπό
αυτές τις συνθήκες (διότι περί ανακάλυψης πρόκειται) είναι για να τους
φορτώσουν τις ευθύνες αν κάτι συμβεί.
Αισθάνονται τέτοια απογοήτευση που με
ανακούφιση πολλοί από αυτούς θα έδιναν τις παραιτήσεις τους.
Θα πρέπει λοιπόν Διοίκηση και Συνδικάτο να σκύψουμε στα προβλήματα πριν
να είναι πολύ αργά. Μικρή βελτίωση θα
ήταν η στελέχωση με μόνιμο προσωπικό
(μετατάξεις, μεταθέσεις) και η καλύτερη
συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τελικές προτάσεις που του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης που αφορούν το χαράτσι,
θα ενσωματωθεί και πάλι στο λογαριασμό ρεύματος και όχι σε χωριστό λογαριασμό, όπως είχαν προαναγγείλει. Αν τελικά υλοποιηθεί αυτό τότε είναι βέβαιο ότι θέλουν να διαλύσουν οικονομικά την επιχείρηση. Αυτό δε θα το επιτρέψουμε.

Απλήρωτοι λογαριασμοί
1.1 δισεκατομμυρίων ευρώ

Σ

το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε το ύψος
των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στα τέλη του προηγούμενου Μαρτίου, προκαλώντας οξύ πρόβλημα ρευστότητας στη ΔΕΗ.
Η μεγάλη έκρηξη στους απλήρωτους λογαριασμούς
έγινε, μετά τις αποφάσεις της τότε κυβέρνησης για επιμήκυνση στις 80 ημέρες του χρονικού διαστήματος κατά
το οποίο δε διακόπτεται η παροχή ρεύματος, παρότι ο
λογαριασμός έμενε απλήρωτος. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν και οι διάφορες δικαστικές αποφάσεις
που δικαίωσαν προσφυγές κατά της διακοπής ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είχε
εξοφλήσει το τέλος ακινήτων.
Εμείς, ως εργαζόμενοι της ΔΕΗ είχαμε εξ αρχής ταχθεί κατά της ενσωμάτωσης του ειδικού τέλους ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και το είχαμε κάνει
με αίσθημα ευθύνης απέναντι τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στους έλληνες καταναλωτές.
Παράλληλα, είχαμε τονίσει πως βασικός σκοπός και
λειτουργία της ΔΕΗ είναι η παροχή φτηνού ηλεκτρικού
ρεύματος στα ελληνικά νοικοκυριά και όχι η μετατροπή της σε σύγχρονο Τελώνη του κράτους. Δώσαμε
αγώνες για να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση εκείνων που δεν είχαν να πληρώσουν το χαράτσι. Θα το
κάνουμε και στο μέλλον.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ



ΚΕ Ρ Δ Ο Σ Κ Ο ΠΙΑ
Η ΔΕΗ στο στόχαστρο των κερδοσκόπων

Η

παρατεταμένη, διπλή, προεκλογική
περίοδος, η αμφισημία στις δηλώσεις
πολλών εκπροσώπων της πολιτείας αλλά
και του πολιτικού συστήματος, διαμόρφωσαν ένα σκηνικό τρόμου, πρόσφορο για
κερδοσκοπικές κινήσεις σε βάρος της μετοχής της ΔΕΗ στο ελληνικό ΧΑΑ.
Έμπειροι αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς επεσήμαναν το γεγονός ότι τις
δύο πρώτες ημέρες αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου, το
ΧΑΑ εμφάνισε συνολικά υποχώρηση μεγαλύτερη του 10%. Τις ίδιες ακριβώς ημέρες,
η μετοχή της ΔΕΗ κινήθηκε κάτω από τα
2 ευρώ ανά τεμάχιο, πράγμα που συνιστά
ιστορικό χαμηλό. Την ίδια στιγμή, η κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης βρέθηκε ακόμη και κάτω από τα 460 εκατομμύρια ευρώ,

με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία του
51.5% του κατέχει το ελληνικό δημόσιο να
περιοριστεί στα 233 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι ένας υποψήφιος επενδυτής της ΔΕΗ θα μπορούσε με
μόλις 250 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσει
μια επιχείρηση με τεράστια υπεραξία. Αρκεί να θυμίσουμε ότι το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το κόστος κατασκευής μιας μικρής
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής.
Όλα αυτά βέβαια, συμβαίνουν γιατί πολύ
απλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο, ρεαλιστικό και κοστολογημένο για το τι
σημαίνει αυτή η περιβόητη λέξη: αποκρατικοποιήσεις.
Έχουμε από καιρό επισημάνει ότι η
πώληση των ενεργειακών επιχειρήσεων,

όπως η ΔΕΗ σε ξένους θα αφαιρέσει από
οποιαδήποτε μελλοντική ελληνική κυβέρνηση τη δυνατότητα να σχεδιάζει μεσομακροπρόθεσμα την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών της χώρας.
Η πώληση μάλιστα, στα επίπεδα των τιμών που περιγράφουμε παραπάνω θα ήταν
κανονικό ξεπούλημα κοψοχρονιά, πράγμα που δημιουργεί τεράστιες ευθύνες σε
όποιον αποφασίσει και το προχωρήσει.
Τέλος, είναι αυτονόητο και αυταπόδεικτο
πως καταρρίπτεται ο μύθος της πώλησης
της περιουσίας του Δημοσίου για να μειωθεί το χρέος, καθώς από μια τέτοια πώληση δεν θα κάλυπτε παρά ελάχιστα χιλιοστά,
ναι χιλιοστά του χρέους που φόρτωσαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις στις πλάτες
τους ελληνικού λαού.

Αποκρατικοποιήσεις
ή τιμαριοποίηση
Υ

πό την πίεση της τρόικας
και των δανειστών της
χώρας, οι τελευταίες κυβερνήσεις, αλλά και η καινούρια,
όπως δείχνουν τα πράγματα,
θέλουν να επισπεύσουν τη
διαδικασία πώλησης πολλών
επιχειρήσεων όπου βασικός
μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο, σε μια προσπάθεια να
συγκεντρώσουν έσοδα για να
καλύψουν τα ελλείμματα του
κρατικού προϋπολογισμού και
να παρουσιάσουν, επιτέλους,
το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα.
Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς μελέτη, οι εκάστοτε κυβερνητικοί φωστήρες
πελαγοδρομούν ανάμεσα σε


διάφορα σχέδια, επιχειρώντας να εφαρμόσει το μοντέλο της
τιμαριοποίησης
και
του κατακερματισμού
μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων, προκειμένου να πωληθούν.
Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη πολιτική, η οποία έχει
επιφέρει τεράστια ζημιά στην
οικονομία της χώρας, αφού τα
χρήματα που εισπράχθηκαν ή
πρόκειται να εισπραχθούν χάνονται στις «μαύρες τρύπες»
του προϋπολογισμού, δίχως να
προσφέρουν το παραμικρό στην
εθνική οικονομία.
Το παράδειγμα της ΔΕΗ είναι
ιδιαίτερα εύγλωττο. Μπορεί
οι περικοπές στο μισθολόγιο
των χιλιάδων υπαλλήλων της
ΔΕΗ να άγγιξαν ακόμη και το
ποσό των 500 εκατομμυρίων
ετησίως, μπορεί να αυξήθηκε
αισθητά η τιμή του ηλεκτρικού

ρεύματος, την ίδια όμως στιγμή, η άλλοτε υψηλή κερδοφορία
έδωσε τη θέση της σε σημαντικές ζημιές.
Διάφορες Κασσάνδρες, αποδίδουν την κακή οικονομική
κατάσταση της ΔΕΗ στην αδυναμία πολλών καταναλωτών να
πληρώσουν τους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό
είναι ένα μέρος της αλήθειας.
Αν ένας αντικειμενικός παρατηρητής ρίξει μια απροκατάληπτη ματιά θα διαπιστώσει ότι
το εθνικό καύσιμο, ο λιγνίτης,
που βρίσκεται σε αφθονία στο
υπέδαφος της χώρας, δεν προκρίνεται ως λύση έναντι του
εισαγόμενου και πανάκριβου
φυσικού αερίου.
Το επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν
τη χρήση του φυσικού αερίου
είναι η πληρωμή δικαιωμάτων
για τη χρήση του λιγνίτη. Ουδέν

ψευδέστερου αυτού, αφού οι
τιμές των δικαιωμάτων έχουν
μειωθεί δραστικά, αλλά η ΔΕΗ,
παρόλα αυτά, δεν αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το
γεγονός ότι συχνά πυκνά εμφανίζονται στον Τύπο δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία
η κυβέρνηση σχεδιάζει την
τιμαριοποίηση της ΔΕΗ, προκειμένου να πουλήσει τα πιο
σημαντικά και κερδοφόρα κομμάτια της.
Ως εργαζόμενοι τόσο στο
παρελθόν όσο και στο παρόν
έχουμε δώσει μεγάλες και νικηφόρες μάχες για τη διατήρηση της ΔΕΗ ως δημόσιας, ενιαίας επιχείρησης - ατμομηχανής
της εθνικής οικονομίας για
την παροχή φτηνού ηλεκτρικού
ρεύματος στα ελληνικά νοικοκυριά.
ENΩΣΗ
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Εάν η κυβέρνηση σταθεί απέναντι στην τρόικα με την ίδια αποφασιστικότητα που δείχνει
για τις ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και δηλώσει ότι έχει
ΜΠΕΙ ΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ, ότι θα αποκατασταθεί ο κατώτατος μισθός, οι Σ.Σ.Ε., οι εργασιακές σχέσεις που μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων κατ’
εντολή των κουκουλοφόρων κατέστησαν ζούγκλα την αγορά εργασίας, έχοντας φθάσει στο
1,5 εκατ. ανέργους σε εκ περιτροπής εργασία
μιας ημέρας την εβδομάδα, σε περισσότερους
εργαζόμενους μερικής από πλήρους απασχόλησης κλπ., τότε θα πείσει ότι έχει το βλέμμα
της στραμμένο στην κοινωνία που εδώ και δύο
χρόνια δοκιμάζεται και χειμάζεται με τις αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόζονται και θα πείσει ότι λειτουργεί με γνώμονα το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ και όχι το ΚΑΛΟ ΚΟΙΝΟ!!!
Πιστεύουμε ότι η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ πρέ-

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
Αθήνα, 10/07/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης
πει να χρησιμοποιηθεί προς όλες τις κατευ- δήθεν παράγει… έλλειμμα, η ΔΕΗ για να γίνει
θύνσεις και όχι μονομερώς προς όφελος των ανταγωνιστική, η ΕΥΔΑΠ γιατί έχει ΚΕΡΔΗ και
δανειστών!!! Προειδοποιούμε ότι εάν ξεχάσει η Δημόσια περιουσία για να μην… καταπατητην ΚΟΙΝΩΝΙΑ και τις προεκλογικές της δε- θεί!!!
Αυτό δεν είναι κριτήριο και θυμίζει την πλασμεύσεις, η κοινωνία όχι μόνο θα εξεγερθεί,
αλλά θα εκραγεί!!! Σε αυτούς δε τους Υπουρ- νόδια λογική “ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΧΑΙγούς που παριστάνουν τους … ινδιάνους και ΡΩΝΩ”.
Ας αξιοποιήσουν λοιπόν προς όφελος της
θυσιάζουν στο βωμό της προσευχής ότι απέμεινε όρθιο, ικανοποιώντας και τις τελευταί- κοινωνίας το αίτημα της επαναδιαπραγμάτευες απαιτήσεις των ΤΡΟΪΚΑΝΩΝ πιστεύοντας σης γρήγορα και όχι νωχελικά.
Άλλωστε ο λαός απέρριψε τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ,
ότι έτσι θα ΕΞΕΥΜΕΝΙΣΟΥΝ… το πνεύμα της
απέρριψε
τις… τυφλές ιδιωτικοποιήσεις και
Λαγκάρντ, της Μέρκελ, του Σόϊμπλε και του
ζήτησε
ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ!!!
Ρέσλερ που δεν έχουν διάθεση να επαναδιαΑς μην ξεχνούν οι κυβερνώντες την προπραγματευτούν, τους καλούμε να σταματήσουν
γραμματική
συμφωνία και ας σταματήσουν κάνα συμπεριφέρονται ως ιθαγενείς και να σταποιοι
να
παραφράζουν
την εντολή που πήραν
θούν ως ισότιμα μέλη στην Ε.Ε. ικανοποιώντας
από
το
λαό
στις
17
Ιούνη…
τη νωπή λαϊκή εντολή!!!
Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ!!!
Σε ότι αφορά τα περί ιδιωτικοποιήσεων,
ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ!!!
οφείλουν να μας γνωστοποιήσουν το κριτήριό
τους, διότι δεν μπορεί να ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ΟΣΕ γιατί
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Η ΔΑΚΕ ΕΔΟΠ-ΔΕH καλύπτεται απόλυτα από την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ ΙΤ και καλεί όλες τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες ΔΑΚΕ για κοινή συμπόρευση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
H ΔΕΗ η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της
χώρας μας με την τεράστια
προσφορά σε εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η Επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ και ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ της εθνικής οικονομίας αφού οδηγήθηκε σε απαξίωση ΤΩΡΑ τεμαχίζεται, ακρωτηριάζεται και ξεπουλιέται σε συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα που είναι μέλη
του οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου της
χώρας.
Με τις προγραμματικές δηλώσεις η Κυβέρνηση προσπάθησε με λόγια κενά περιεχομένου
να εντυπωσιάσει μόνο τους βουλευτές καλύπτοντας και κρύβοντας την αδυναμία της να
παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την
ενεργειακή αγορά.
Επί της ουσίας και όχι με τσαμπουκάδες η
ελληνική κοινωνία και οι εργαζόμενοι περιμένουν ν’ ακούσουν ποιός είναι ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ποια είναι η πολιτική για τον λιγνίτη και τα νερά; Ποια θέση στην
αγορά θα έχει η ΔΕΗ; Για την οποία ο κ. Βενιζέλος (μιλώντας Βουλή των Ελλήνων) τόνισε ότι:
«επιβάλλεται ο δημόσιος τομέας και ειδικότερα
ο εισπρακτικός μηχανισμός να οργανωθεί στα
πρότυπά της ΔΕΗ που είναι άρτια οργανωμένη
και αποτελεσματική επιχείρηση».

ENΩΣΗ
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Θα περιμέναμε ν΄ ακούσουμε για το θεσμικό πλαίσιο που είναι θηλιά στο λαιμό της ΔΕΗ
(όπως κατήγγειλε το 2009 ο κ. Αθανασόπουλος
πρώην Διευθύνων Σύμβουλος αλλά και πρόσφατα ο κ. Ζερβός),
Θα περιμέναμε ν’ ακούσουμε για την σημαδεμένη τράπουλα και τα παιχνίδια της αγοράς Η/Ε
που είναι στημένα σε βάρος της ΔΕΗ.
Θα περιμέναμε ν’ ακούσουμε για τη λεηλασία
της ΔΕΗ και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν και επιθυμούν την δημιουργία ΚΑΡΤΕΛ ενέργειας.
Αντί για υπεύθυνες πολιτικές προτάσεις παρακολουθήσαμε -και είναι λυπηρό και δεν τιμά
το πολιτικό προσωπικό της χώρας- να στοχοποιείται και να συκοφαντείται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
για εργασιακές κατακτήσεις που βαπτίσθηκαν
ΠΑΡΤΥ ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ και να αποφεύγονται αναφορές για τα πραγματικά ΠΑΡΤΥ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ για τις επιδοτήσεις επιχειρηματιών, με τους «κουμπάρους», την SIEMENS, το
Βατοπαίδι, τα υποβρύχια, τα βαπόρια κι ένα από
ατελείωτο κατάλογο πολιτικών αποφάσεων και
επιλογών.
Στο βασίλειο της Κλεοπάτρας δεν βρίσκεται
η ΓΕΝΟΠ και οι εργαζόμενοι. Βρίσκονται συγκεκριμένοι ένοικοι και καλεσμένοι που απολαμβάνουν τα πλούτη του σε βάρος των εργαζομένων.
Βρίσκονται οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες ψευτοεπενδυτές, οι φοροφυγάδες και οι φοροκλέφτες.

Ανακοίνωση 9/7/2012
Βρίσκονται τα πολιτικά πρόσωπα που με κότερα
επιχειρηματιών διασχίζουν το Αιγαίο και διασκεδάζουν στις παραλίες της Μυκόνου.
Το «αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια» σε άλλα
πρόσωπα και σε άλλη διεύθυνση να σταλεί ως
μήνυμα και όχι στη ΓΕΝΟΠ και στους εργαζομένους.
Σε κάθε περίπτωση η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με το βάρος της ιστορίας της και τη βαθιά ριζωμένη αγωνιστικότητά της θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τις
πολιτικές και τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω
από την εκποίηση της ΔΕΗ και θα αγωνιστεί με
όποιο κόστος να μην περάσουν τα σχέδιά τους.
Τίποτα δεν θα αφήσουμε στα νύχια των αχόρταγων δανειστών, των κατακτητών και των ντόπιων υποστηρικτών τους.
• ΖΗΤΑΜΕ δημόσιο διάλογο για την ενεργειακή
πολιτική της χώρας.
• ΖΗΤΑΜΕ προστασία και ίση μεταχείριση της
ΔΕΗ για να ανταγωνιστεί το εχθρικό περιβάλλον της αγοράς Η/Ε.
ΜΗΝ ξεχνάτε ότι η ΔΕΗ χτίστηκε χωρίς καμία
συμμετοχή του κράτους και μόνο από τις εισφορές των εργαζομένων, του εργοδότη και από
τους καταναλωτές με την ανά τετράμηνο πάγια
πληρωμή.
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΣΚΕ ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ


ΑΠΑΤΗ
Απάτη με λογαριασμούς ΔΕΗ και κλεμμένες πιστωτικές

Υ

πόθεση απάτης σε βάρος τράπεζας και της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) εξιχνιάστηκε
από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και σχηματίσθηκε δικογραφία σε
βάρος 2 Ελλήνων και 3 αλλοδαπών για
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για
απατηλές πληρωμές λογαριασμών της
ΔΕΗ, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της
Τράπεζας.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε
ότι οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν αυτές τις συναλλαγές χρησιμοποιώντας τους αριθμούς πιστωτικών καρτών
που είχαν υποκλέψει από ανυποψίαστους
πολίτες, με αδιευκρίνιστο προς το παρόν
τρόπο. Τα θύματα είδαν να χρεώνονται οι
κάρτες τους αδικαιολόγητα και προχώρησαν σε καταγγελία.
Σύμφωνα με αντιπρόσωπο της Τράπεζας κατά το χρονικό διάστημα από την
04/01/2012 έως και 19/01/2012 πραγματοποιήθηκαν, 80 απατηλές πληρωμές
λογαριασμών της ΔΕΗ με τη χρήση 10

που θα σταλούν για ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις στα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Αθηνών.

πιστωτικών καρτών, έκδοσης της ανωτέρω τράπεζας, συνολικού ποσού ύψους
47.383.71 ευρώ.
Από την αστυνομική έρευνα, προσδιορίστηκαν επίσης οι συνδέσεις διαδικτύου των 5 κατηγορούμενων, μέσω των
οποίων προέβησαν στις συναλλαγές αυτές. Όπως προέκυψε, οι δράστες πραγματοποιούσαν αυτές τις συναλλαγές
μέσω καταστημάτων που διατηρούσαν,
ένα εκ των οποίων ήταν Ίντερνετ Καφέ.
Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός
υπολογιστής και ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Τουλάχιστον 1.200 άτομα είχαν πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μέσω
πιστωτικών καρτών (ανυποψίαστων πολιτών) τα στοιχεία των οποίων είχαν υποκλαπεί από πέντε άτομα, δυο Έλληνες
και τρεις αλλοδαπούς.
Σύμφωνα με αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής οι δράστες προσέγγιζαν
καταναλωτές της ΔΕΗ και τους ζητούσαν χρήματα για την «εξυπηρέτηση» που
θα τους έκαναν, δηλαδή να εξοφλήσουν
εκείνοι τους λογαριασμούς.
Μάλιστα, όπως έλεγαν, έκαναν και
εκπτώσεις, δηλαδή εάν ο λογαριασμός
ήταν αξίας 200 ευρώ ζητούσαν από τον
καταναλωτή τα μισά και έτσι και ο λογαριασμός φαινόταν εξοφλημένος στη ΔΕΗ
και ο πολίτης κέρδιζε χρήματα.

Εισπρακτικές εταιρείες προσλαμβάνει η ΔΕΗ

Υ

πό το βάρος του
1,1 δισεκατομμυριων
ευρώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς καταναλωτών η διοίκηση της ΔΕΗ
αποφάσισε να αναθέσει σε εισπρακτικές εταιρείες τη «συγκομιδή» των οφειλομένων.
Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Επιχείρη

σης, Aρθούρος Zερβός, στο
περιθώριο της αναβληθείσας,
για τις 12 Iουλίου, γενικής
συνέλευσης των μετόχων,
η ΔEH έχει αποφασίσει να
αξιοποιήσει την τηλεφωνική
ειδοποίηση (call centers)
προκειμένου να βελτιώσει
τη ροή των εισπράξεων ανεξόφλητων οφειλών. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να
είναι εισπρακτικές εταιρείες,
θα είναι «soft call» εταιρείες
υπενθύμισης ανεξόφλητων
λογαριασμών που θα προσληφθούν μέσω διαγωνισμού. O
νέος μηχανισμός είσπραξης
ανεξόφλητων οφειλών κρίθηκε απαραίτητος για την

ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της Επιχείρησης,
που βρίσκεται στο ναδίρ. Aν
και το ύψος τους φτάνει το
1,1 δισ. ευρώ, στην πραγματικότητα η ΔEH μέσω αυτού του
μηχανισμού στοχεύει να βάλει
άμεσα στα ταμεία της περί τα
100 εκατ. ευρώ.
Ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ
από την πρώτη στιγμή είχαμε
ταχθεί κατά της «ενσωμάτωσης» του χαρατσιού για τα
ακίνητα, θεωρώντας πως,
αφενός, η ΔΕΗ δεν μπορεί να
λειτουργεί ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός του κράτους
και, αφετέρου, γνωρίζαμε

πολύ καλά πως η τακτική αυτή
θα επιβαρύνει δυσβάσταχτα τη
ρευστότητα της επιχείρησης,
αφού ολοένα και πιο πολλοί
συμπολίτες μας θα βρίσκονται
σε θέση αδυναμίας να πληρώσουν τους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος.
Τώρα πια, μπροστά στον
κίνδυνο κατάρρευσης των
εσόδων της ΔΕΗ, η διοίκηση
καταφεύγει σε πρακτικές που
έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού, γεγονός που θα προκαλέσει και
άλλες τριβές ανάμεσα στην
επιχείρηση και τους απλούς
καταναλωτές.
ENΩΣΗ
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Χ ΑΡ Α Τ Σ Ι
Το χαράτσι στα ακίνητα
Ηρθε για να μεΙνει

Φ

τάσαμε πια στα μέσα του καλοκαιριού του 2012.
Έγιναν δύο φορές εκλογές, αποκτήσαμε νέα κυβέρνηση, αλλά παρόλα αυτά η πολιτεία, ακόμη, να επιλύσει
το οξυμένο και βαθιά αντικοινωνικό μέτρο του χαρατσιού
στα ακίνητα που είχε ενσωματώσει στους λογαριασμούς
της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί κι άλλο η ήδη
δυσχερής οικονομική θέση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η νέα κυβέρνηση εξετάζει την αποσύνδεση του τέλους ακινήτων
από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το 2012. Σημειώνεται πως πέρυσι το χαράτσι αυτό απέδωσε περίπου 2.5
δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Το ειδικό τέλος ακινήτων, πάντως, θα πληρωθεί κανονικά και για το 2012, καθώς τα περιθώρια
χρόνου κρίνονται στενά για να συμφωνηθεί, να ψηφιστεί και να εισπραχθεί ένας νέος φόρος με ισοδύναμο
δημοσιοοικονομικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ειδικό τέλος
ακινήτων του 2012 θα πρέπει να πληρωθεί σε πέντε δόσεις μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα μετατραπεί
για άλλη μια φορά σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του
κράτους με βαριές συνέπειες για την ίδια. Είναι γνωστό
ότι υπό το βάρος του ειδικού τέλος ακινήτων η ΔΕΗ είδες τους ανεξόφλητους λογαριασμούς να εκτινάσσονται
σε 1.1 δισεκατομμύρια ευρώ οξύνοντας τα προβλήματα
της ρευστότητας που αντιμετωπίζει.
Ως εργαζόμενοι αλλά και ως συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε εξ αρχής επισημάνει: α) το ειδικό τέλος ακινήτων
είναι ένας άδικος οριζόντιος φόρος που πλήττει κυρίως
τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με αποτέλεσμα την
περαιτέρω απίσχανση του οικογενειακού προϋπολογισμού εκατομμυρίων Ελλήνων και β) η ανάθεση στη ΔΕΗ
του ρόλου του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, την καθιστά εύκολο θύμα της οργής των εξαντλημένων από την
οικονομική ανέχεια πολιτών.

ENΩΣΗ
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Τριγμοί στην αγορά
των φωτοβολταϊκών

Π

ριν καν σταθεροποιηθεί, βιώνει έντονους
τριγμούς η αγορά των
φωτοβολταϊκών, καθώς
ετοιμάζεται παρέμβαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη μείωση
των εγγυημένων τιμών
ακόμη και στις υφιστάμενες συμβάσεις.
Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, περαιτέρω μειώσεις
στις επιδοτήσεις των φωτοβολταϊκών τα οποία βρίσκονται ήδη σε
λειτουργία ζητά από την ισπανική κυβέρνηση η ένωση των ισπανικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού. Πρόκειται για πρόταση η οποία
εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που έχουν ανοίξει λίγο
πριν η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοινώσει τις μεταρρυθμίσεις
που θα υιοθετηθούν προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα του ελλείμματος στον ενεργειακό λογαριασμό της χώρας.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η ένωση υποστηρίζει
ότι η 25ετής σύμβαση επιδότησης των φ/β σταθμών που εγκαταστάθηκαν το 2007 και το 2008 είναι υπερβολική δεδομένου ότι οι
συγκεκριμένες μονάδες είναι ήδη ιδιαίτερα κερδοφόρες.
Επιπλέον, αποδίδει στις ΑΠΕ και κυρίως στα φωτοβολταϊκά και
τα ηλιοθερμικά την πλήρη ευθύνη για τη διόγκωση του ελλείμματος, κατηγορώντας παράλληλα τους επενδυτές ότι αποκομίζουν
υπερβολικά κέρδη εις βάρος του γενικότερου ενεργειακού κλάδου. Στον αντίποδα τώρα, «παράπονα» εκφράζονται και από την
πλευρά των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ηλιακή ενέργεια, οι οποίες με τη σειρά τους αποδίδουν ευθύνες στα υδροηλεκτρικά και τα πυρηνικά για το οικονομικό αδιέξοδο της αγοράς.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι ήδη οι περικοπές που εισήγαγε η
ισπανική κυβέρνηση το 2010 έχουν πλήξει σημαντικά τον κλάδο
των φωτοβολταϊκών, ενώ τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης ενός
σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η μείωση των ταριφών στα
φωτοβολταϊκά που ανακοινώθηκε το α’ τρίμηνο του 2012 δεν ήταν
αρκετή. Έτσι προωθείται σχέδιο, το οποίο προβλέπει δραστική
μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στο μέσο ευρωπαϊκό
επίπεδο (8% - 12%). Το πιο σημαντικό είναι ότι, έστω και ως
ακραία σενάρια, στο τραπέζι έχουν πέσει ιδέες και για μείωση
της απόδοσης ακόμη και για επενδυτές που έχουν υπογράψει
συμβόλαια με το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχουν κλειδώσει εγγυημένες τιμές
για 20 χρόνια. Τέλος, εξετάζονται ακόμη και αλλαγή στις τιμές
πώλησης της παραγόμενες ενέργειας των συμβολαιοποιημένων
επενδύσεων, παρόλο που κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει γιατί
αντίκειται στη κοινοτική νομοθεσία.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΕΗ
Η σχετική συνεργασία είναι η πρώτη που
υλοποιείται στην Ελλάδα μεταξύ ενός Πανεπιστημίου και επιχείρησης - στο εξωτερικό ανάλογες συνεργασίες πραγματοποιούνται εδώ
και δεκαετίες- και έχει σκοπό την προαγωγή
της εκπαίδευσης και της έρευνας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις πολύ μεγάλες
εμπειρίες της ΔΕΗ στον τομέα της ενέργειας.
Στο κείμενο της σχετικής Συμφωνίας Συνεργασίας, που υπέγραψαν ο πρόεδρος της
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου κ.
Θεόδωρος Χατζηπαντελής και ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος
Ζερβός, προβλέπονται τα ακόλουθα:
Η ΔΕΗ -σε αναγνώριση της μακράς συνεργασίας της με τις Τοπικές Κοινωνίες- θα υποστηρίξει οικονομικά τρεις επώνυμες έδρες
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
• «Διαχείριση καινοτομίας - Επιχειρηματικότητα - Διασυνοριακές συνεργασίες».

• «Κατεργασίες μορφοποίησης υλικών για
εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής ενέργειας».
• «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων».
Βασικοί στόχοι της διμερούς συνεργασίας,
που πέραν των τριών επωνύμων εδρών θα
επεκταθεί και σε άλλους τομείς, είναι:
• Η ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε
πρότυπο περιφερειακό κέντρο της Ευρώπης για την προαγωγή της εκπαίδευσης και
της έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε
άλλους τομείς οικονομικού ενδιαφέροντος.
• Η εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και εξειδίκευση των φοιτητών, ώστε οι απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να
αποτελούν πολύ ικανά και διεθνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύψουν τις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα του ενεργειακού τομέα.

• Η ενεργός συμβολή στην ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας, της απασχόλησης, της
ανάπτυξης και ανάδειξης των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από διάφορες δράσεις για την προώθηση και ανάπτυξη της
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας
αλλά και σε άλλους οικονομικούς τομείς,
με αμοιβαία οφέλη για τις επιχειρήσεις των
χωρών της ευρύτερης περιοχής.
• Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
για την περαιτέρω εξειδίκευση και κατάρτιση σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες του
προσωπικού της ΔΕΗ.
• Η αξιοποίηση από την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές της τεράστιας
τεχνογνωσίας και των μοναδικών εμπειριών
που έχει συσσωρεύσει η ΔΕΗ στον τομέα
της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.

ΑυξAνονται οι ρευματοκλοπEς

Σ

ε πρακτικές που παραπέμπουν στην
εποχή κατάρρευσης των πρώην σοσιαλιστικών χωρών καταφεύγουν πολλά
νοικοκυριά πανελλαδικά για να διασφαλίσουν
την ηλεκτροδότησή τους. Oι τεχνικοί της ΔEH
και συγκεκριμένα της θυγατρικής της που
ελέγχει το Δίκτυο Διανομής (ΔEΔΔHE) βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι
θα δουν στην Eλλάδα της Eυρωζώνης.
Oι ρευματοκλοπές, φαινόμενο που μέχρι
πρότινος περιορίζονταν σε καταυλισμούς
αθίγγανων και σποραδικά σε κάποια αυθαίρετα κτίρια, έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη
χώρα. O αριθμός οικιακών καταναλωτών αλλά
και εμπορικών επιχειρήσεων που διασφαλίζουν την ηλεκτροδότησή τους με παράνομους
τρόπους, διότι αδυνατούν να εξοφλήσουν τον


λογαριασμό ρεύματος, τον τελευταίο μήνα
αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. H πλέον
συνήθης πρακτική είναι η παραβίαση του μετρητή και η επανασύνδεση του ρεύματος από
τον ίδιο τον καταναλωτή.
Διαστάσεις ωστόσο παίρνει και η πρακτική
της απευθείας σύνδεσης με καλώδιο της
ΔEH, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές εφευρίσκουν τρόπους για να αποκλείσουν την πρόσβαση των συνεργείων του
ΔEΔΔHE για τη διακοπή του ρεύματος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καταναλωτή που
«τσιμέντωσε» το ρολόι της κατοικίας του, το
έχτισε δηλαδή μέσα σε ένα τοίχο για να μην
του το σφραγίσει το συνεργείο. Αναφέρεται
και περίπτωση καταναλωτή που υποδέχτηκε
τους τεχνικούς που πήγαν να του κόψουν το
ρεύμα με μαχαίρι.
H κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί το
επόμενο διάστημα και αυτό γιατί η ΔEH έχει
επαναφέρει από τον Mάρτιο το μέτρο των
αποκοπών για τους καταναλωτές που δεν
πληρώνουν τον λογαριασμό τους, το οποίο
δεν μπορούσε να εφαρμόσει το προηγούμενο
διάστημα λόγω της επιβολής του Eιδικού Tέλους Aκινήτων (EETHΔE).

H αρχή έγινε τον Mάρτιο με 21.000 αποκοπές, συνεχίστηκε τον Aπρίλιο με 19.000,
ενώ το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαΐου ο
αριθμός πολλαπλασιάστηκε.
Aπό τις αρχές Mαΐου, σε καθημερινή βάση
τα συνεργεία των συνεργαζόμενων με την
επιχείρηση εργολάβων εκτελούν περί τις 2
- 3 χιλιάδες διακοπές, έναντι ενός πολλαπλάσιου αριθμού εντολών που δίδεται από
την αρμόδια διεύθυνση.
Tης εντολής για διακοπή προηγείται μια
προσεκτική ανάλυση του «προφίλ» του καταναλωτή. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους
έχουν μεγάλες καταναλώσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές πολλών μηνών, όσους έχουν
ενταχθεί σε διακανονισμούς αλλά δεν τους
έχουν κατ’ επανάληψη τηρήσει, καθώς και σε
όσους προβαίνουν σε σοβαρές και συνεχείς
παραβιάσεις του ρολογιού τους.
Σε αυτήν τη φάση εξαιρούνται καταναλωτές που ανήκουν σε ευπαθείς και οικονομικά
αδύνατες ομάδες, πελάτες με μικρές καταναλώσεις και άτομα με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας το αρχείο που διαθέτουν με
όλους όσοι είχαν ζητήσει στο τέλος του 2011
να εξαιρεθούν από το χαράτσι.
ENΩΣΗ
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Ε ΠΕΝ Δ Υ Σ Ε Ι Σ
ΔΕΗ: 20.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά
στη Βόρεια Ελλάδα

Π

ερίπου 15.000 - 20.000
στρέμματα στη Μακεδονία και τη Θράκη χρησιμοποιούνται ήδη ή πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
τόξων και τη δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
Οι περισσότερες εκτάσεις
βρίσκονται στο Κιλκίς, στην
Ξάνθη, στις Σέρρες και στην
Κοζάνη, περιοχές όπου δημιουργήθηκαν και αρκετές μεγάλες εγκαταστάσεις, πολλές από τις
οποίες έχουν ισχύ ακόμη και έξι έως
δέκα μεγαβάτ.
Το τελευταίο εξάμηνο έχει περιοριστεί αρκετά το ενδιαφέρον των πολιτών
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων σε μικρές ή μεγάλες εκτάσεις γης ή
ακόμη και σε ταράτσες κτιρίων.
Πλέον είναι αισθητά λιγότερες οι αγοραπωλησίες εκτάσεων για τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά τόξα.
Οι όποιοι ενδιαφερόμενοι αγοραστές
πλέον κάνουν σκληρά παζάρια για την
τιμή της γης και στη συντριπτική πλειο-

ισχύος, θα πρέπει να δαπανήσει τουλάχιστον 200.000 ευρώ,
ενώ το ποσό μπορεί να φτάσει
ακόμη και τα 300.000 ευρώ.
Για την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων το ποσό «εκτοξεύεται» και μπορεί να φτάσει
ακόμη και το ένα εκατομμύριο
ευρώ.

ψηφία τους στρέφονται σε φτηνές εκτάσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, το 2010
ήταν ιδιαιτέρως μαζικό το ενδιαφέρον
πολιτών για τα φωτοβολταϊκά τόξα, με
αποτέλεσμα να κατατίθενται στη ΔΕΗ
100 ή και 200 αιτήσεις την ημέρα.
Προκειμένου να ασχοληθεί κάποιος
με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
τόξων και την παραγωγή ρεύματος από
αυτά, θα χρειαστεί να δαπανήσει για την
επένδυση αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Ειδικότερα, αν θέλει να τοποθετήσει
τουλάχιστον ικανοποιητικής ποιότητας
φωτοβολταϊκά τόξα μικρής ή μεσαίας

Μία από τις περιοχές της
κεντρικής Μακεδονίας στην
οποία η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων γνώρισε σημαντική...
άνθηση είναι το Κιλκίς.
Στην εν λόγω περιοχή κάποιοι αγόρασαν μέχρι και 200 στρέμματα, προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά
τόξα.
Εξάλλου, οι περισσότερες τέτοιου είδους εγκαταστάσεις έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του Χέρσου Κιλκίς, καθώς
και κοντά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης
- Κιλκίς, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία
των ενδιαφερόμενων επενδυτών στράφηκε σε μικρής αξίας και απόδοσης χωράφια, τα οποία κόστιζαν μεταξύ 1.500
- 2.500 ευρώ το στρέμμα.

Ξεκίνησε η κατασκευή
φωτοβολταϊκών
στεγών σε κτίρια της ΔΕΗ

Ξ

εκίνησε την Παρασκευή η κατασκευή φωτοβολταϊκών στεγών σε
κτίρια της ΔΕΗ στην Ελευσίνα και τον
Ασπρόπυργο, ισχύος 33,84 kWp και
32,90 kWp αντιστοίχως, από την θυγατρική ΔΕΗ ανανεώσιμες.
ENΩΣΗ
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Κάθε έτος λειτουργίας τους θα παράγονται περίπου 100 μεγαβατώρες
ηλεκτρικής ενέργειας με τις οποίες
μειώνονται κατά 70 τόνους οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, αντιστοιχούν
σε δενδροφύτευση 131 δένδρων και

θα καλύπτουν τις ετήσιες ενεργειακές
ανάγκες τουλάχιστον 30 νοικοκυριών.
Η κατασκευή των δύο φωτοβολταϊκών
στεγών αναμένεται να ολοκληρωθεί
έως τις 29 Ιουλίου.


Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ ΙΚΟ
ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ

Μ

εγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια επικρατεί μεταξύ των συναδέλφων στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Οι συνάδελφοι δεν ξέρουν σε ποιο μισθολογικό καθεστώς
υπάγονται, ποιός κανονισμός ισχύει γι’ αυτούς, τι μέλλον
τους περιμένει. Οι ιθύνοντες δεν σέβονται Νόμους, Δεσμεύσεις, συλλογικές Συμβάσεις.
Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ από την πρώτη μέρα βρέθηκε στους χώρους δουλειάς δίπλα στους συναδέλφους. Το ίδιο θα κάνει μέχρι να βρεθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημά τους.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τα σωματεία και οι νομικοί σύμβουλοι
πρέπει να προβούμε σε οτιδήποτε είναι απαραίτητο, για
την λύση του προβλήματος.
Να πάρει θέση για το ζήτημα και η ΔΕΗ διότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι υπάλληλοί της.
Οι εργαζόμενοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, είναι αναπόσπαστο μέρος των εργαζομένων στη ΔΕΗ, εμείς έτσι τους βλέπουμε, έτσι αισθανόμαστε και γι’αυτό θα προσπαθούμε.
Ζητάμε να τηρηθούν οι Συλλογικές Συμβάσεις.
Πέρα από την πολιτική παρέμβαση ολοκληρώνεται από τους νομικούς συμβούλους της ΓΕΝΟΠ, του
ΤΑΥΤΕΚΩ και της ΔΕΗ η αίτηση ανάκλησης κατά της
απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο δεν ενέκρινε τη μισθοδοσία των συναδέλφων μας που είναι
αποσπασμένοι από τη ΔΕΗ.

EΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 015808

Εκδότης

Καζάνας Γεράσιμος
Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
Καμπυλη αdv.
Aντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811
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Δ ΙΕΘ Ν Η
900 εκατ. δολ. επενδύει στην Τουρκία η General Electric
Στην επένδυση 900 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία στους τομείς της αεροπορίας, της
ενέργειας, της υγείας, των μεταφορών και των υποδομών προχωρά μέσα στα επόμενα
τρία χρόνια η General Electric Co. ύστερα από την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης
να προσφέρει σημαντικά κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές. Στο «πακέτο» αυτό
περιλαμβάνεται κονδύλι για την δημιουργία αιολικών πάρκων σύμφωνα με δήλωση του
υπουργού Οικονομίας της χώρας, Zafer Caglayan. Η General Electric έχει συνάψει στρατηγική συμφωνία από το 2008 με την τουρκική κρατική κατασκευάστρια εταιρεία Turkiye
Lokomotif & Motor Sanayi AS ή αλλιώς Tulomsas και αναμένει οι εξαγωγές μέσα στην
επόμενη δεκαετία να ξεπεράσουν τα 1,5 δις. δολάρια. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
στην Τουρκία αυξάνεται κατά 6% κάθε χρόνο, για τον λόγο αυτό η General Electric κρίνει «απολύτως λογική» την κίνηση της αυτή. Η
μονάδα που διατηρεί στην Τουρκία, η General Elektrik Ticaret & Servis AS, αναμένεται να ξεκινήσει την κατασκευή ανεμογεννητριών,
μεγάλο μέρος των οποίων θα απορροφηθεί από την εγχώρια ενεργειακή αγορά, καθώς η τουρκική κυβέρνηση έχει θέσει στόχο η
αιολική ενέργεια μέχρι το 2020 να αυξήσει το μερίδιο συμμετοχής της στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 20%.

Νέα λιγνιτική μονάδα 600MW στην Τουρκία
Στην κατασκευή νέας λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιγνίτη,
δυναμικότητας 600-μεγαβάτ, στη νότια επαρχία Tufanbeyli στα Άδανα προχωρούν η
Teyo Yatirim, μια τουρκική επιχείρηση επενδύσεων, καθώς και η κινεζική συνεργάτης Weiqu Energy Investment. «Η εταιρεία μας θα κατασκευάσει σταθμό ενέργειας
600-μεγαβάτ με μια επένδυση 1,2 δισεκατ. δολαρίων σε έξι χρόνια. Το εργοστάσιο
θα παράγει τουλάχιστον 3,6 δισεκατ. κιλοβάτ ανά ώρα και θα καταβάλει στην TKI
σχεδόν 50 εκατ. δολάρια ετησίως σε αντάλλαγμα για τη λειτουργία του. Αυτό θα
διαρκέσει 30 χρόνια», δήλωσε σε εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος της Teyo
Yatirim, Feridun Korkmaz.

Ισπανία: Ξεκινά το 1ο φ/β πάρκο 60 MW χωρίς επιδότηση & feed-in tariffs
Ο ισπανικός όμιλος Solaria Energía y Medioambiente SA ανακοίνωσε την έναρξη των
εργασιών για το πρώτο του φωτοβολταϊκό πάρκο 60 MW στο Τολέδο. Το έργο, το οποίο
για να ολοκληρωθεί εκτιμάται πως θα χρειαστούν περί τα 60 εκατ. ευρώ, δεν επωφελείται
των feed-in tariffs, αντιθέτως το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα πωλείται απ’ ευθείας στις
τρέχουσες ισχύουσες τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το συγκεκριμένο έργο είναι
από τα πολλά στην ίδια κατηγορία projects που έχει ανακοινωθεί πως θα υλοποιηθούν στην
Ισπανία δίχως να λάβουν οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση.

Η βουλγαρική CEZ αναβαθμίζει το δίκτυο διανομής
Το ποσό των 3 εκατ. λέβα θα επενδύσει τον Ιούνιο η CEZ Distribution Bulgaria για
την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δυτικής Βουλγαρίας. Από το παραπάνω ποσό τα 2,1 εκατ. λέβα διατίθενται για την επισκευή και
τον εκσυγχρονισμό του δικτύου της Σόφιας, 530.000 λέβα για τη Νοτιοανατολική
Βουλγαρία και 322.000 λέβα για τις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας. Η μεγαλύτερη επένδυση του Ιουνίου είναι η αντικατάσταση των γραμμών ρεύματος μέσης
τάσεως στον υποσταθμό Krasno Selo στη Σόφια, ύψους 1.8 εκ λέβα.
ENΩΣΗ
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ΔΙΕΘΝΗ
Δοκιμάζεται η επάρκεια ηλεκτρισμού της Κύπρου
Σε περίοδο νέας μεγάλης δοκιμασίας έχουν εισέλθει οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Κύπρο, με τις υψηλές θερμοκρασίες και την υψηλή υγρασία να έχουν οδηγήσει
σε κατακόρυφη αύξηση της χρήσης κλιματιστικών και σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρισμού.
Πρόσφατα η ζήτηση έφτασε στο επίπεδο ρεκόρ για τη χρονιά, των 846 MW και ήταν περίπου στο
85% της μέγιστης δυνατότητας παραγωγής που ήταν 960 ΜW.
Άλλο χαρακτηριστικό της εισόδου στην κρίσιμη περίοδο ήταν και το γεγονός ότι ο συνδυασμός
υψηλής θερμοκρασίας και υψηλών ποσοστών υγρασίας, που αυξάνουν το δείκτη δυσφορίας και
παράλληλα τη χρήση κλιματιστικών, οδήγησε σε διατήρηση της μέγιστης ζήτησης ηλεκτρισμού
για οκτώ περίπου ώρες -από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα- σε αριθμούς πέρα των 800 ΜW. Να σημειωθεί ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα ούτε σε μονάδες παραγωγής ούτε και στο δίκτυο μεταφοράς.

«Στρατηγική» σύμπραξη Gazprom - EDF στην ηλεκτροπαραγωγή
Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η ρωσική Gazprom με την
γαλλική EDF το οποίο κατοχυρώνει την μελλοντική στενότερη συνεργασία τους στον
τομέα της ενέργειας. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή μονάδων παραγωγής
θερμικής ενέργειας με βάση το φυσικό αέριο κυρίως στην Γαλλία.
«Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται από το 2009 στον τομέα του φυσικού αερίου
και της ηλεκτροπαραγωγής. Η στενή συνεργασία έχει ήδη επιβεβαιωθεί με την
συμμετοχή της EDF στο έργο του αγωγού South Stream. Εφεξής επεκτείνεται η
συνεργασία μας και σε άλλους καίριους τομείς της ενέργειας» υπογράμμισε σε
δήλωση του ο επικεφαλής της EDF, Henri Proglio.
Ο επικεφαλής της Gazprom, Alexey Miller, από την πλευρά του τόνισε ότι «η στρατηγικής σημασίας συμφωνία ανάμεσα στην Gazprom και την EDF είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς με στόχο την καλύτερη
απόδοση και αποτελεσματικότητα και των δύο στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαι βέβαιος πως οι προσπάθειες μας αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων της Ρωσίας με την Ευρώπη».

Με «ανανεώσιμο» ρεύμα από την Ιρλανδία θα σταθεί στα πόδια της η Βρετανία
Συμφώνησαν τελικά οι υπουργοί Ενέργειας της Βρετανίας και της Ιρλανδίας ύστερα από την υπογραφή της συμφωνίας η οποία προβλέπει
την εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παραγόμενο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από την Ιρλανδία στην Βρετανία μετά από έξι μήνες.
Οι δύο άνδρες, ο Ιρλανδός Pat Rabbitte και ο Βρετανός Charles Hendry,
συμφώνησαν το ηλεκτρικό ρεύμα από τις υπεράκτιες και χερσαίες ανεμογεννήτριες της Ιρλανδίας να εντάσσεται απ’ ευθείας στο δίκτυο ηλεκτρισμού της Βρετανίας.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει την δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
να συνάπτουν τέτοιου είδους συμφωνίες προκειμένου να ανοίξει η αγορά
ηλεκτρισμού της κάθε χώρας σε νέους προμηθευτές.
Το ενδιαφέρον τους ήδη έχουν εκδηλώσει μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι,
οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο, έχουν ήδη προσεγγίσει τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τους στόχους που
έχει θέσει η Ε.Ε. αναφορικά με την συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή έως το 2020, η Βρετανία θα πρέπει να εγκαταστήσει
από 17.500-18.000 ανεμογεννήτριες, τρεις φορές δηλαδή περισσότερες σε σχέση με εκείνες που διαθέτει σήμερα.
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Δ ΙΕΘ Ν Η
Ομαλή η αναδιάρθρωση της Ρουμανικής Hidroelectrica
Σταθερός θα παραμείνει ο αριθμός των εργαζομένων της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρίας Ρουμανίας, Hidroelectrica, όπως και το ποσοστό των περιουσιακών της
στοιχείων, κατά την αναδιάρθρωσή της, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.Η αναδιάρθρωση
θα διαρκέσει μεταξύ 16 και 18 μήνες και δεν θα περιλαμβάνει πώληση ενεργητικού
ή κλείσιμο εργοστασίων.
Υπενθυμίζεται ότι η κρατική Hidroelectrica έκλεισε το 2010 με έσοδα ύψους 778
εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το επόμενο έτος, η εταιρεία σημείωσε πτώση των καθαρών της κερδών κατά 18 φορές το 2011. Τα βραχυπρόθεσμα δάνειά της αναρριχήθηκαν κατά 212 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα 614 εκατ.
ευρώ, από τα οποία τα 260 εκατ. ευρώ συνιστούσαν τραπεζικά δάνεια.

Ακυρώνονται επενδύσεις σε Φ/Β στη Βουλγαρία
Σε δραστικές περικοπές των επιδοτούμενων τιμών για τις ΑΠΕ προχωρά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας, υπό το φόβο υπερφόρτωσης του εθνικού δικτύου
και εκτόξευσης των τιμών του ηλεκτρισμού.
Οι μειώσεις στα φωτοβολταϊκά ξεπερνούν το 50% ενώ για τα αιολικά φτάνουν το
22%. Οι νέες ταρίφες θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου και θα αφορούν τα συστήματα
που θα εγκατασταθούν μέχρι τον Ιούλιο του 2013.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεκάδες εταιρίες από την Κίνα, την Αυστρία τη Γερμανία
και τις ΗΠΑ είχαν σπεύσει να εκμεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσέφεραν οι, μέχρι πρότινος, ιδιαίτερα υψηλές ταρίφες στη χώρα, οι οποίες σε συνδυασμό
με το σημαντικό αιολικό και ηλιακό δυναμικό εξασφάλιζαν μεγιστοποίηση των επενδύσεων.
Την ανακοίνωση για τη μείωση των εγγυημένων τιμών ακολούθησαν σκληρές δηλώσεις τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους
επενδυτές οι οποίοι κάνουν λόγο για αυτοσχεδιασμούς της κυβέρνησης στον τομέα των ΑΠΕ και για έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου. Παράλληλα, αρκετοί είναι οι επενδυτές οι οποίοι αναμένεται να ακυρώσουν την κατασκευή έργων ΑΠΕ που είχαν δρομολογήσει
καθώς με τα νέα δεδομένα, όπως λένε, οι επενδύσεις κάθε άλλο παρά συμφέρουσες είναι.

Lux Research: Τα συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά θα επιζήσουν
Αλματώδη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής συγκέντρωσης, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και θεωρούνται ιδανικά για
περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, προβλέπει για τα επόμενα χρόνια η Lux
Research σε πρόσφατη έκθεσή της.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι εναλλακτικές τεχνολογίες φωτοβολταϊκών έχουν υποστεί τεράστια πίεση στο κομμάτι του κόστους και λόγω
της τεράστιας συσσώρευσης αποθεμάτων οι εταιρίες του κλάδου έχουν
αναγκαστεί να μειώσουν κατά πολύ την παραγωγή τους.
Αντιθέτως τα συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά έχουν καταφέρει να «επιζήσουν» από αυτή την κατάσταση ενώ στην έκθεση προβλέπεται σημαντική
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της παραγωγής τους έως το 2017.
Μάλιστα, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια μείωσης του κόστους, τα φ/β υψηλής συγκέντρωσης αναμένεται το αργότερο μέχρι το 2020 να έχουν γίνει πλήρως ανταγωνιστικά από άποψη κόστους με τα «παραδοσιακά». Πάντως ενδεικτική των
δραματικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν των κλάδο της κατασκευής φωτοβολταϊκών σήμερα είναι η αναφορά της Lux Research ότι
το ερώτημα πλέον είναι «εάν μέχρι τότε θα υπάρχουν εταιρίες «ζωντανές» για να ανταγωνιστούν τα συγκεντρωτικά φ/β».
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Συναδέλφισες και συνάδελφοι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ πιστή στην ιδέα της κοινωνικής
προσφοράς, οργανώνει αιμοδοσίες, σε μία προσπάθεια να βοηθήσει συνανθρώπους μας, που το έχουν ανάγκη. Η μαζική συμμετοχή όλων μας στις αιμοδοσίες του Σωματείου μας είναι απαραίτητη.

