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Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια που η χώρα 
διοικείται υπό των εντολών της Τρόϊκας, βασι-
σμένη στην μνημονιακή πολιτική που υπέγρα-
ψαν όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι 
σήμερα. Ο απολογισμός της τριετίας αυτής 
όχι μόνο είναι τραγικός, αφού βιώνεται κάθε 
μέρα, κάθε λεπτό και διαπερνά στη ψυχή του 
Έλληνα πολίτη.

Η φτωχοποίηση, η εξαθλίωση, η ανεργία, το άγχος, η 
ανασφάλεια του σήμερα και η αβεβαιότητα του αύριο, έχει 
καταλάβει σχεδόν το σύνολο των πολιτών της χώρας.

Παρά ταύτα καθημερινά, η τρικοματική κυβέρνηση 
επιμένει στη λάθος συνταγή, ενώ επιδιώκει με επικοινω-
νιακά τρικ να εξωραΐσει τη ζοφερή κατάσταση, λέγοντας 
ότι για πρώτη φορά δεν είχαμε αύξηση της ανεργίας αυτό 
το μήνα, παρόλο που βρίσκεται στο 30% ή ακόμη να ομι-
λούν για χιλιάδες θέσεις εργασίας με την επανεκκίνηση 
των Δημόσιων έργων κάνοντας κοινές εμφανίσεις σε ερ-
γοτάξια των δρόμων, μόνο που οι μπουλντόζες λειτούρ-
γησαν μόνο εκείνη την ημέρα προκειμένου Σαμαράς και 
Βενιζέλος να κάνουν δηλώσεις.

Αγνοούν ότι το Δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 120% 
του ΑΕΠ το 2010, στο 160% στις αρχές του 2013 παρά 
το κούρεμα το 2012, ενώ το Δημόσιο χρέος παραμένει 
πάνω από το 10% του ΑΕΠ. Ως εκ τούτου η υποσχόμε-
νη οικονομική εξυγίανση αποδείχθηκε μία απάτη για την 
Ελληνικό λαό, αρκεί να σκεφτούμε ότι το χρέος το 2009, 
ήταν 36 δισ., ενώ σήμερα έχουμε πάρει 300 δισ. και εί-
μαστε σε αυτή την κατάσταση. 

Την τριετία αυτή, καταπατήθηκαν δικαιώματα και 
κατακτήσεις, οι εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους, 
ενώ με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται 
15000 απολύσεις. Οι μισθοί μειώθηκαν από 25% έως 
55%. Δηλαδή η εξαθλίωση θα συνεχιστεί και θα είναι σε 
πλήρη αρμονία με τις μειώσεις των συντάξεων, με την 
μείωση της υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλισης, 
την καταστρατήγηση του κράτους πρόνοιας και κοινωνι-
κής προστασίας που οδηγούν σε αδιέξοδο την Ελληνική 
κοινωνία, αφού μετράμε 400 χιλιάδες οικογένειες χωρίς 
εργασία.

Ταυτόχρονα το πολιτικό προσωπικό της χώρας καταρ-
γώντας το κοινοβουλευτισμό και το σύνταγμα με πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου, ή με συνοπτικές διαδικασίες, 
προκαλεί ανισότητες επιβάλλοντας μόνο φόρους, δημι-

ουργώντας ένα άδικο φορολογικό σύστημα που φέρνει σε 
απελπισία τους πολίτες.

Παράλληλα, τρέχουν να ξεπουλήσουν ότι πιο παρα-
γωγικό έχει ο Δημόσιος τομέας, ώστε να χαρακτηριστούν 
συνεπείς στους δανειστές αδιαφορώντας για επιχειρή-
σεις στρατηγικής σημασίας, όπως είναι η ΔΕΗ. 

Αδιαφορούν αν το Ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί κοινω-
νικό προϊόν και ως εκ τούτου απαιτείται ο κυβερνητικός 
παρεμβατισμός και όχι ο έλεγχος του από την ασυδοσία 
των αγορών.

Αδιαφορούν για τις επανειλημμένες αυξήσεις που 
επιβάλλει η ΡΑΕ προκειμένου να αισχροκερδούν οι ιδιώ-
τες επενδυτές.

Αδιαφορούν πόσα νοικοκυριά σήμερα στον 21Ο αιώ-
να ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς θέρμανση, ανάβο-
ντας κεριά, όπως τότε που η χώρα ήταν σε κατοχή.

Αδιαφορούν ή μάλλον δεν τους συμφέρει να δουν 
πόσα δεινά έφερε το χαράτσι στους πολίτες, αλλά και στη 
ΔΕΗ και πόσο υποκριτές είναι όταν ένα προσωρινό φόρο 
το μονιμοποίησαν προσθέτοντας μάλιστα και άλλους φό-
ρους, με την ονομασία «ενιαίοι φόροι» στα ακίνητα. 

Αδιαφορούν να δουν που πήγε η κερδοφορία της 
ΔΕΗ και ποιοι ανταγωνιστές χρωστάνε σε αυτή, ή γιατί 
επιβάλλουν στη ΔΕΗ να τους αποπληρώνει με εγγυημέ-
νες τιμές.

Συνακόλουθα, για όλες αυτές τις μεθοδεύσεις υπάρ-
χει ένα πέπλο σιωπής από το πολιτικό κατεστημένο, αλλά 
και μία απάθεια από τους πολίτες, αφού οι γνωστοί πα-
παγάλοι και μέσα ενημέρωσης, έχουν κάνει πλύση εγκε-
φάλου, για να επιβάλλουν ως μόνη λύση για τη χώρα αυτή 
την πολιτική. Η διέξοδος για τη χώρα είναι η κατάργηση 
των μνημονίων και το σβήσιμο του χρέους, αφού όλοι ξέ-
ρουμε πως δημιουργήθηκε. 

Γι’αυτό απαιτείται μία παναστρατία ενημέρωσης και 
αντίστασης προκειμένου να σωθεί η χώρα και ο λαός.

Στην προσπάθεια αυτή το Συνδικαλιστικό Κίνημα της 
χώρας έχει πολλή δουλειά και μεγάλο δρόμο να διανύσει, 
φέρνοντας νέες ιδέες και άλλες αρχές, απομακρύνοντας 
κάθε στοιχείο που αμαύρωσε τον θεσμικό του ρόλο και 
την αποστολή του.

Είμαι από εκείνους που πιστεύω, πως αν το Συνδικα-
λιστικό Κίνημα δεν υπήρχε, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, 
σίγουρα όμως πρέπει να το αλλάξουμε, βοηθώντας ιδιαί-
τερα σήμερα την εργατική τάξη απαλλάσσοντας την από 
τα δεινά που της επιβάλλουν.

Τρία χρόνια υποταγής
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Έχει καταγραφεί η αντίδρασή μας στο κοινοπρακτικό 
σχήμα Silcio συμφερόντων Κοπελούζου και ΔΕΗ, με πο-
σοστά 51% και 49% αντίστοιχα για φωτοβολταϊκά στις 
στέγες. 

•  Η αντίδρασή μας τότε ωφέλησε τη ΔΕΗ, γιατί όχι 
μόνο δεν υπήρχε υποδομή για την κατασκευή των 
φωτοβολταϊκών, αλλά και γιατί δεν υπάρχει πλέον 
ενδιαφέρον για αυτή την επένδυση λόγω της μείω-
σης των τιμών στα φωτοβολταϊκά. Και ενώ πιστεύαμε 
όλοι ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει, ξαφνικά η Διοίκη-
ση της ΔΕΗ, έφερε προς ψήφιση στο Δ.Σ. της ΔΕΗ 
πρόταση για νέο κοινοπρακτικό σχήμα με την δημι-
ουργία καταστημάτων Franchise Ομίλου Κοπελούζου-
ΔΕΗ, προκειμένου να πωλούν ενεργειακά προϊόντα!!! 
Άραγε ποια ενεργειακά προϊόντα θα πουλάμε και τι 
προσφέρει η άλλη πλευρά; 

•  Θα είμαστε, δηλαδή εταίροι και στο φυσικό αέριο 
που προμηθεύεται ο Όμιλος Κοπελούζου ή λόγω του 
κλεισίματος πολλών καταστημάτων της εμπορίας και 
της έλλειψης προσωπικού θα γίνει άρον-άρον, όλη 
η μετάβαση της εμπορίας και των καταναλωτών στα 
καταστήματα αυτά που αφεντικό θα είναι ο Κοπελού-
ζος, ενώ τα δικά μας αναγκαστικά θα βάλουν λουκέ-
το;

Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ με παρέμβαση της, λίγο πριν ξεκινήσει 
το Δ.Σ. της ΔΕΗ, ζήτησε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ΔΕΗ, να μην συζητηθεί το θέμα αυτό μέχρι να εκλε-
γούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, ώστε να δούμε την σύμβαση συνεργασίας αλλά 
και να ενημερωθεί επισήμως το Συνδικάτο. 

Ο κύριος Ζερβός έκανε δεκτό το αίτημα για αναβολή του 
θέματος, ενώ η ΕΔΟΠ εξέφρασε την δυσφορία της για την 
εν κρυπτώ και παραβύστω λειτουργία των διοικούντων, αλλά 
έκανε σαφή την αντίθεσή της σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συ-
νεργασίας, αφού όφελος θα έχει μόνο ο όμιλος Κοπελούζου. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα μας βρει απέναντι, ενώ θα προκα-
λέσει μεγάλες τριβές σε μία εποχή που η ΔΕΗ βρίσκεται στο 
μάτι του κυκλώνα. Το τελευταίο ας το προσέξουν καλά οι αρ-
μόδιοι. Τέλος η ΓΕΝΟΠ έχει ενημερωθεί για το μείζον αυτό 
θέμα και ποια είναι η θέση της;

Υ.Γ. Μας βρίσκει αντίθετους η απόφαση της Διοίκησης, 
την ημέρα της Πρωτομαγιάς να λειτουργήσουν ταμεία & 
εξυπηρέτηση καταναλωτών.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΧΗΜΑ
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Ξ ΕΠΟΥΛΗΜΑ

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που θα εκλεγούν στην Διοίκηση της επιχείρησης, πιστεύουμε ότι θα στα-
θούν στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα επιτρέψουν αυτό το ξεπούλημα και την απαξίωση της επιχείρησης 
και των συναδέλφων.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κατάσταση 
που επικρα-

τεί στα καταστή-
ματα εξυπηρέτησης καταναλωτών και 
ιδιαίτερα σε αυτά της εμπορίας είναι 
τραγική.

Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν τι συμβαίνει, 
η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουν διότι δεν 
τους ενδιαφέρει. Οι μόνοι που ξέρουν τι 
συμβαίνει είναι οι ελάχιστοι συνάδελφοι 
που έχουν απομείνει εκεί. Χωρίς φαρμα-
κευτική υποστήριξη, πάρα πολύ λίγοι συ-
νάδελφοι αντέχουν αυτό το μαρτύριο. Οι 
ευθύνες είναι πολλές και σε πολλούς, 
οι μόνοι που δεν ευθύνονται και πλη-
ρώνουν είναι οι συνάδελφοι 
της πρώτης γραμμής.

Το συνδικάτο εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων δεν έχει 
κάνει σχεδόν καμία παρέμ-
βαση για την βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. Φαί-
νεται ότι οι συνθήκες εργα-
σίας είναι άριστες και δεν 
χρειάζεται καμία βελτίωση. 
Το πώς αντιμετωπίζεται ο 
κλάδος των Διοικητικών 
είναι γνωστό από χρόνια, 
τρανό τελευταίο παράδειγμα το πόρι-
σμα της επιτροπής αναμόρφωσης των 
ειδικών επιδομάτων. Ποιοι και τι ειδικο-
τήτων ήταν οι συνάδελφοι που συμμετεί-
χαν, ποιοι τους πρότειναν, τι είπαν για 
την εμπορία;

Διαβάζοντας τις παρατηρήσεις επί του 
πορίσματος της επιτροπής αναμόρφω-
σης των ειδικών επιδομάτων δεν ανα-
φέρεται τίποτα για την εμπορία, εκτός 
μίας φωτεινής εξαίρεσης που ως πράξη 
ελάχιστης αναγνώρισης εκ μέρους της 
επιχείρησης για τις συνθήκες εξαιρετι-
κής έντασης εργασίας, υπερβάλλουσας 
πίεσης και φόρτισης ενέχουν στοιχεία 
επικινδυνότητας, πρότεινε 5€ και κάθε 
μέρα πραγματικής απασχόλησης, εκτί-

μηση κόστους 0,05% της συνολικής μι-
σθοδοσίας της ΔΕΗ έτους 2011. Με το 
που ακούστηκε η πρόταση κάποιοι προ-
βοκατόρικα την έκαψαν. 

Παρότι πιστεύουμε ότι η πρότασή της 
συγκεκριμένης κυρίας δεν θα ευοδωθεί, 
εμείς την ευχαριστούμε, δυστυχώς δεν 
μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους άλ-
λους «συναδέλφους» της επιτροπής. 

Η διοίκηση θεωρεί οφθαλμαπάτη τις 
καθημερινές εικόνες με τις ουρές που 
βλέπει όλη η Ελληνική κοινωνία από 
τους τηλεοπτικούς δέκτες. 

Για την σύσταση επιτροπών για διακα-
νονισμούς κατά περιφέρεια ο πρόεδρος 

και Διευθύντων Σύμβουλος της ΔΕΗ  
κ. Ζερβός δηλώνει: «Υπάρχει βούληση 
να βοηθήσουμε και αυτό θα γίνει άμε-
σα», ρωτάμε με τι προσωπικό θα βοη-
θήσετε, ποιες τοπικές επιτροπές θα 
συσταθούν για τους διακανονισμούς, με 
ποιους θα τις στελεχώσετε; 

Η Διεύθυνσή μας είναι άφαντη και τα 
ανώτερα στελέχη της προσπαθούν με το 
ένα χέρι όμως γιατί με το άλλο κρατούν 
την καρέκλα τους. Δεν γίνεται συνά-
δελφοι δουλειά με το ένα χέρι. Επειδή 
όμως, δεν θέλουμε να είμαστε άδικοι, 
για κάποιους που ανέλαβαν τα καθήκο-
ντά τους τελευταία θα τους κρίνουμε εν 
καιρώ.

Διεύθυνση υγιεινής και ασφάλειας, 
υπάρχει; και αν ναι είναι συνθήκες σε 

μία αίθουσα ταμείων ή εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 60m2 να είναι 100 και 
πλέον άτομα επί ώρες, αυτό δεν είναι 
ανθυγιεινό;

Οι διοικούντες του δικτύου γνωρίζουν 
ότι δεν γίνονται οι αποκοπές που δηλώ-
νονται από τους εργολάβους γνωρίζουν 
ότι οι περισσότερες είναι εικονικές; 

Ως τελευταίο καταφύγιο δίνουμε ρεύ-
μα σε πελάτες χωρίς καμία εξασφάλιση 
ότι θα εισπράξουμε τα χρέη. Οι ιδιώτες 
πάροχοι τρόφιμοι του Κορυδαλλού έχουν 
δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα, 
όπως χιλιάδες διορθωτικά σημειώματα 
πολλά νέα συμβόλαια και πολλά χρέη. 

Ακόμη μεγαλύτερα προ-
βλήματα έχει δημιουργήσει 
η μετατροπή της ΔΕΗ σε 
εισπρακτικό μηχανισμό. 
Η είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ, 
μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ, εκτός του ότι έχει κά-
νει αφόρητη την κατάσταση 
στα καταστήματα εξυπη-
ρέτησης καταναλωτών θα 
είναι και η ταφόπλακα της 
επιχείρησης.’Με το κλείσι-
μο των καταστημάτων εξυ-

πηρέτησης των καταναλωτών το μόνο 
που πετύχαμε είναι στην επαρχία να μην 
υπάρχει ουσιαστική εξυπηρέτηση, στα 
δε μεγάλα αστικά κέντρα την υπερσυ-
γκέντρωση των καταναλωτών στα ενα-
πομήναντα.

Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιες 
ουρές, μεγάλο χρόνο αναμονής των 
καταναλωτών, κατάσταση που φέρνει 
εκνευρισμό, επιθέσεις, ύβρεις, χειροδι-
κίες, ακόμα και φθορές στα αυτοκίνητα 
συναδέλφων όπως έγινε πριν λίγες ημέ-
ρες στο Κερατσίνι.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ που χρόνια τώρα δια-
μαρτύρεται, φωνάζει, καταγγέλλει, δεν 
είναι διατεθειμένη να ανεχθεί πλέον 
αυτή την κατάσταση.

του Γεράσιμου Καζάνα, Αντιπροέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Κύριοι Αποτύχατε
Φύγετε 
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Απώλειες εκατ. ευρώ 

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει το 
φαινόμενο των «ρευματοκλοπών» 

και όχι μόνο λόγω κρίσης και αδυνα-
μίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων να 
αποπληρώσουν τους φουσκωμένους και 
από την υψηλή φορολογία λογαριασμούς 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Eκατομμύρια ευρώ χάνει η ΔΕΗ από τις 
κλοπές ρεύματος που καταφέρνουν επι-
τήδειοι με παρεμβάσεις στους μετρητές. 
Οι παρεμβάσεις στους μετρητές γίνονται 
από κυκλώματα ηλεκτρολόγων. Τα στοι-
χεία πως οι απώλειες για τη ΔΕΗ εκτο-
ξεύτηκαν από 10 εκατομμύρια ευρώ το 
2011 στα 40 εκατομμύρια ευρώ το 2012, 
είναι πιθανότατα λανθασμένα. 

Η ρευματοκλοπή ποικίλλει στην εφαρ-
μογή της και γίνεται συστηματικά από 
ηλεκτρολόγους, έναντι αμοιβής. Τα στοι-
χεία για τετραπλασιασμό των απωλειών 
της ΔΕΗ προκύπτουν κυρίως από ελέγ-
χους που έχουν κάνει συνεργεία του 
ΔΕΔΔΗΕ σε επιχειρήσεις. Η αδυναμία 
του ΔΕΔΔΗΕ εξ’αιτίας της τρομακτικής 
έλλειψης προσωπικού να πραγματοποιή-
σει περισσότερους ελέγχους μας κάνει 
να πιστεύουμε ότι αυτό το φαινόμενο δεν 
είναι γνωστό στις πραγματικές τους δι-
αστάσεις. 

Αυτή η κατάσταση με 
τις ρευματοκλοπές είναι η 
φυσική συνέπεια της χρη-
σιμοποίησης εργολάβων 
και εμείς από τις σελίδες 
αυτού εδώ του περιοδικού 
από τον Σεπτέμβριο του 
2007 την είχαμε προβλέψει 
και δυστυχώς δεν διαψευ-
στήκαμε. 

Γράφαμε λοιπόν το 2007, 
στο τεύχος 46 του περιο-
δικού μας στην σελίδα 17. 
«Η επιχείρηση χρησιμοποι-
ώντας εργολάβους και συναδέλφους 
έκτακτους τους πουλά τεχνογνωσία 
πως θα μπορούν να επεμβαίνουν στους 
μετρητές μας όταν θα σταματήσουν να 
δουλεύουν στην επιχείρηση».

Τρανή απόδειξη οι ρευματοκλοπές 
σε νυχτερινά μαγαζιά της Πάτρας και η 
σύλληψη εκεί πρώην εργαζόμενου σε ερ-
γολάβο. Τα είχαμε γράψει αυτά πολλές 
φορές σε σημείο που να μας θεωρούν 
γραφικούς. Κάποιοι σοφοί που νομίζουν 
ότι τα ξέρουν όλα υπολογίζουν το κόστος 
για τον εργολάβο σε σύγκριση με τους 

δικούς μας τεχνίτες και αποφασίζουν ότι 
το πιο χαμηλό κόστος είναι στον εργο-
λάβο. 

Δεν υπολογίζουν βέβαια το κόστος 
των εκατοντάδων εκατ.ευρώ, που χάνο-
νται δεν υπολογίζουν τις χιλιάδες εργα-
τοώρες που χρειάζονται να εντοπίσεις, 
να υπολογίσεις, να χρεώσεις και να ει-
σπράξεις μία ρευματοκλοπή. Πάρα πολ-
λές ρευματοκλοπές δεν εντοπίζονται, ή 
και αν εντοπίζονται δεν εισπράττονται. 
Η μόνη λύση για να σταματήσει αυτό το 
φαινόμενο είναι να μην γίνεται καμία ερ-
γασία στους μετρητές από εργολάβους. 

από τις κλοπές ρεύματος

Η οικονομική αυτή δυσπραγία νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων εκδηλώνεται και 
με τις οικειοθελείς αποκοπές ρεύματος. 
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αναφέ-
ρουν διακοπές 300 χιλιάδων μετρητών 
το 2012, όταν πέρυσι το αντίστοιχο νού-
μερο ήταν 100 χιλιάδες. 

Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται 

και οι αποκοπές ρεύματος λόγω ανε-
ξόφλητων χρεών. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΔΕΗ, σε μηνιαία βάση γίνονται 
27.000 αποκοπές. Οι ανεξόφλητες οφει-
λές από λογαριασμούς ρεύματος έφτα-
σαν το 2012 στο 1,2 δισ. ευρώ με αυτό 
τον ρυθμό στον πρώτο μήνα του 2013 να 
βαίνει ελαφρά αυξανόμενος. 

Αντιστοίχως αυξάνεται και ο αριθμός 
των καταναλωτών που ζητάει διακανονι-

σμό για την αποπληρωμή των λογαρια-
σμών. Το 2012 οι διακανονισμοί έφτασαν 
τις 700.000 έναντι 400.000 το 2011.

Η ΔΕΗ, προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα επιτακτικά αιτήματα των καταναλω-
τών, έχει αποφασίσει να αναπροσαρμό-
σει το πρόγραμμα διακανονισμών για να 
διευκολύνει περαιτέρω την αποπληρωμή 
των λογαριασμών.

300 χιλιάδες διακοπές το 2012
Η οικονομική κρίση χτυπάει ανελέητα τα ελληνικά  
νοικοκυριά. Η διαρκής μείωση του εισοδήματος,  

αλλά και η υπερφορολόγηση, έχει κάνει τη καθημερινή  
ζωή των πολιτών ανυπόφορη. 

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ
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Στη σκιά της κρίσης η διασύνδεση των Κυκλάδων
Π ροσαρμοσμένος στις ανάγκες της 

εποχής και υπό τη βαριά σκιά της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ξεκί-
νησε ο νέος διαγωνισμός για την καλωδι-
ακή ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων 
με το ηπειρωτικό σύστημα της Χώρας. Τις 
προδιαγραφές του έργου που θα απο-
τελέσουν και τα τεύχη δημοπράτησης, 
έδωσε στη δημοσιότητα ο Διαχειριστής 
του Συστήματος μεταφοράς- ΔΜΗΕ προ-
κειμένου να γίνουν παρατηρήσεις από 
ενδιαφερόμενους κατασκευαστές στο 
πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καλύ-
πτει τα περισσότερα από τα νησιά που 
προβλέπονταν αρχικά, ωστόσο κατάργη-
σε διασυνδέσεις, όπως της Νάξου για 
παράδειγμα, η οποία θα συνεχίσει να τρο-
φοδοτείται μέσω της Πάρου, η οποία και 
θα συνδεθεί με το ηπειρωτικό σύστημα. 
Έτσι, έναντι προϋπολογισμού περίπου 

400 εκατομμυρίων που ήταν ο προϋπολο-
γισμός του πρώτου διαγωνισμού, ο νέος 
διαγωνισμός προβλέπει 240 εκατομμύρια 
ευρώ (εκτός ΦΠΑ). Ειδικότερα, το έργο 
διαχωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:
•  Oμάδα Α: Υπόγεια και υποβρύχια κα-

λωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου 
- Σύρου. 

•  Ομάδα B: Υπόγειες και υποβρύχιες 
καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Τή-
νου - Σύρου, Σύρου - Μυκόνου, Σύρου 
- Πάρου και τερματικό καλωδίων 150 
kV στην Τήνο.

•  Ομάδα Γ: Υποσταθμός Ζεύξης 150 kV 
στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδε-
σης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς 
και 3 Υποσταθμοί υποβιβασμού 150 kV/
Μέση Τάση σε Σύρο- Πάρο-Μύκονο. 

•  Ομάδα Δ: Συγκρότημα αυτόματης αντι-
στάθμισης αέργου ισχύος στη Σύρο. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανά ομά-
δα εκτιμάται σε: 

Oμάδα Α: 100.000.000 ευρώ 

Ομάδα B: 85.000.000 ευρώ 

Ομάδα Γ: 42.000.000 ευρώ 

Ομάδα Δ: 13.000.000 ευρώ.
Το άλλο νεώτερο στοιχείο στο σχεδια-

σμό του διεθνούς διαγωνισμού, είναι ότι 
οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά είτε για μια ομάδα του έργου, 
είτε για περισσότερες, αλλά η προσφορά 
για κάθε ομάδα (τεχνική και οικονομική) 
θα είναι πλήρης και αυτοτελής, δηλα-
δή δεν θα πρέπει να υπάρχει εξάρτηση 
ή συνδυασμός της προσφοράς για μια 
ομάδα, με την προσφορά για άλλη ομάδα. 
Έτσι από το διαγωνισμό θα προκύψουν 
τέσσερις μειοδότες (ένας για κάθε ομά-
δα έργου) και θα συναφθούν τέσσερις 
ανεξάρτητες συμβάσεις.

Ο ι μεγαλύτερες παραγωγικές επεν-
δύσεις που γίνονται αυτή την εποχή 

στην χώρα γίνονται από την ΔΕΗ. Παρά 
του ότι η χώρα βρίσκεται σε παρατετα-
μένη ύφεση η ΔΕΗ πραγματοποιεί επεν-
δύσεις πολλών δις στηρίζοντας την Ελ-
ληνική οικονομία και συμβάλλοντας στην 
μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα στην 
ξεχασμένη περιφέρεια, με επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγω-
γής ρεύματος, στηρίζει την ανάπτυξη, 
την απασχόληση και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι νέες μονάδες είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικές στο πε-
ριβάλλον υψηλότερης απόδοσης και θα 
αντικαταστήσουν παλιές και ρυπογόνες 
μονάδες. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχεί-
ρησης προχωρά. Η κατασκευή κάποιων 
μονάδων έχει ολοκληρωθεί κάποιες ερ-
γασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη και κάποι-
ες έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις και θα 
ξεκινήσουν σύντομα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 
επιχείρησης βαίνουν προς υλοποίηση οι 
παρακάτω μεγάλες επενδύσεις.
•  Μονάδα V ΑΗΣ Αλιβερίου συνδυα-

σμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό 
αέριο καθαρής ισχύος 417 MW και 
συμβατικού τιμήματος 219,2 εκατ.
ευρώ.

  Η μονάδα έχει κατασκευασθεί από 
τον Αύγουστο του 2012. Ολοκλη-
ρώνονται έως το τέλος του χρόνου 
κάποια έργα γραμμών μεταφοράς ο 
αγωγός φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και θα δοθεί σε λειτουργία.

•  Μονάδα V ΑΗΣ Μεγαλόπολης Συν-
δυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο 
καθαρής ισχύος 811 MW και συμβα-
τικού τιμήματος 499,5 εκατ. ευρώ.

  Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ερ-

γασίες και η εκτίμηση είναι ότι θα 
ολοκληρωθούν σε πέντε μήνες.

•  Μονάδα V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με 
καύσιμο λιγνίτη καθαρής ισχύος 
616 MW και συμβατικού τιμήματος 
1,394,63 εκατ. ευρώ.

  Έχει υπογραφεί η σύμβαση, η οποία 
εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευ-
ση των μετόχων της επιχείρησης και 
απομένουν λεπτομέρειες για την εκ-
κίνηση της κατασκευής. 

•  Υδροηλεκτρικός Σταθμός ΥΗΣ Ιλα-
ρίωνα ισχύος 157 MW και συμβατι-
κού τιμήματος 281,75 ευρώ. 

  Στις 13-7-2012 έγινε η έμφραξη της 
σήραγγας εκτροπής, έχει ολοκλη-
ρωθεί η πλήρωση του ταμιευτήρα και 
σύντομα θα δοθεί για εκμετάλλευ-
ση. 

Εκτός από αυτά τα μεγάλα έργα η 
επιχείρηση υλοποιεί και εκατοντάδες 
μικρότερα έργα συμβάλλοντας έτσι στην 
ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας και 
στην μείωση της ανεργίας, υπ’αριθμόν 
ένα πρόβλημα της κοινωνίας μας.

ΜεγΑλΑ εργΑ

ΕΓΑΛΑ  ΕΡΓΑΜ
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Ε γκρίθηκε η υλοποίηση της νέας λιγνιτικής μονάδας 
«Πτολεμαΐδα V» στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΔΕΗ που 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΔΕΗ, η έγκριση δόθηκε με τη θετική ψήφο του 99,8% των 
παριστάμενων μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 
μέτοχοι (Δημόσιο και ιδιώτες) που εκπροσωπούσαν το 74,2% 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της 
σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία που πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Μαρτίου 2013, αλλά και της προ δύο ημερών 
αρχικής έγκρισης από τον γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για την ασφαλιστική 
κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους € 700 
εκατ. περίπου που αφορά στη χρηματοδότηση του έργου.

Η ταυτότητα του έργου 

•  Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική επένδυση που έχει 
γίνει στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Με την ολοκλήρωση 
του εν λόγω έργου την Ελλάδα θα ηλεκτροδοτεί μία από 
τις πλέον σύγχρονες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 
της Ευρώπης, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε 
νοικοκυριά, βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής.

•  Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του 
έργου θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας 
συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της τοπικής 
ανεργίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής της μονάδας θα απασχοληθούν έως 
και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της 
το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται 
ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.

•  Ταυτόχρονα πλήθος Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της 
περιοχής αναμένεται να παράσχουν υλικά και υπηρεσίες 
τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία και 
συντήρηση της μονάδας.

•  Επιπλέον, η Πτολεμαΐδα V αποτελεί ένα έργο πνοής 
αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση του ενεργειακού 
μίγματος και την ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού, 
καθώς θα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην ευστάθεια 
του ηλεκτρικού συστήματος και αντίστοιχα πολλαπλά οφέλη 
για τον Έλληνα καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

1)  Η νέα Μονάδα, όπως και οι υπόλοιπες καινούριες μονάδες 
της ΔΕΗ, - η νέα μονάδα Φυσικού Αερίου στο Αλιβέρι που ήδη 
τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία, η μονάδα Φυσικού Αερίου 
στη Μεγαλόπολη, ο Υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα - 
θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ 
με την ουσιαστική ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων 
Μονάδων.

2)  Έτσι, 
θα βελτιωθεί 
η περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, 
καθώς αντικαθίστανται παλαιές και ενεργοβόρες 
Μονάδες. Συγκεκριμένα με την Πτολεμαΐδα V η μείωση της 
κατανάλωσης αγγίζει το 40%, ενώ αντίστοιχη θα είναι και η 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και 
πολύ μεγαλύτερη εκείνη των ρύπων (SOx και NOx, κατά 60% 
και σωματίδια κατά 90%), που πια έχουν άμεση σχέση με το 
κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.

•  Τέλος, το νέο μεγάλο ενεργειακό έργο θα ενισχύσει την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και τη 
“θωράκισή” της από διεθνείς ενεργειακές κρίσεις, σε βάρος 
της Ελληνικής Οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας, και του 
οικογενειακού προϋπολογισμού”.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, και συγκεκριμένα στις 
9 Μαρτίου, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και της 
αναδόχου εταιρίας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Ξεκινάει η «Πτολεμαΐδα V»

ΠΕΝΔΥΣΕ ΙΣΕ
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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

Η ΔΕΗ στηρίζει έμπρακτα την ανάκαμψη 
και την απασχόληση 

Σ τον ουσιαστικό εκσυγ-
χρονισμό της επιχεί-

ρησης, παράλληλα με τις 
επενδυτικές πρωτοβου-
λίες ύψους 3 δισ. ευρώ 
τα τελευταία τρία χρόνια, 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
της επιχείρησης Αρθούρος 
Ζερβός, κατά την υπογρα-
φAή της σύμβασης για τη 
λιγνιτική μονάδα 5 της Πτο-
λεμαΐδας. 

Συγκεκριμένα  
αναφέρθηκε: 

•  στην πολύ σημαντική μείωση του κό-
στους της ΔΕΗ, της μεγαλύτερης που 
έγινε από οποιονδήποτε άλλο φορέα 
στην Ελλάδα, 

•  στην επιτυχημένη απόσχιση των Δι-
κτύων - άσκηση δυσκολότατη, με πολύ 
θετικά αποτελέσματα,

•  στο κοινωνικό έργο που αφορά πελά-
τες της επιχείρησης που δοκιμάζονται 
από την παρατεταμένη κρίση, και ειδι-
κότερα στις πάνω από 400.000 διευ-
κολύνσεις κατά το 2011 και περισσό-

τερες από 700.000 κατά το 2012. 

Ο κ. Ζερβός ανέφερε επίσης ότι, μπο-
ρεί η «Πτολεμαϊδα 5» να είναι η μεγαλύ-
τερη σε μέγεθος αλλά και η μεγαλύτερη 
σε αξία επένδυση (1,4 δισ. ευρώ) που 
έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΔΕΗ, αλλά 
αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων της 
επιχείρησης, ύψους 3 € δισ. ευρώ που 
υλοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 3 χρό-
νια, μέσα στη μεγαλύτερη οικονομική 
κρίση που περνάει η χώρα. Ο λόγος για 
τις νέες σύγχρονες Μονάδες Φυσικού 
αερίου στο Αλιβέρι και τη Μεγαλόπολη, 
τον τετραπλασιασμό του χαρτοφυλακίου 
σε ΑΠΕ και το νέο υδροηλεκτρικό σταθμό 
του Ιλαρίωνα, το μεγαλύτερο υδροηλε-
κτρικό έργο που έχει κατασκευασθεί εδώ 
και πολλά χρόνια, που βρίσκεται στην 
τελική φάση υλοποίησης. Επιπρόσθετα 
ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα 
σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων για 
την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
των δικτύων. 

Ο ρόλος των ΑΠΕ
Στον τομέα των ΑΠΕ, σύμφωνα με τον 

κ. Ζερβό, προτεραιότητα της επιχείρη-

σης είναι η ανάπτυξη όλων 
των μορφών τους, με στόχο 
την καθοριστική αύξηση του 
μεριδίου στην αγορά ΑΠΕ 
τα επόμενα έτη, δίνοντας 
ειδική έμφαση στη δημι-
ουργία νέων Αιολικών Πάρ-
κων, στην ανάπτυξη μεγά-
λων Φωτοβολταϊκών, στην 
έναρξη εκμετάλλευσης των 
σημαντικών πεδίων γεω-
θερμίας υψηλής ενθαλπί-

ας, στην υλοποίηση υβριδικών έργων και 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς 
και στην ανάπτυξη της βιομάζας. 

Προτεραιότητα  
η απασχόληση 

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ υποστήριξε ότι 
η αναπτυξιακή πορεία και οι επενδυτι-
κές επιλογές της επιχείρησης, συνδυ-
άζονται με μία στρατηγική στήριξης της 
απασχόλησης, μέσα από την εξειδίκευση 
στην εργασία και την στήριξη νέων και 
καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, σε συνεργασία και με 
τις τοπικές κοινωνίες και τους νέους 
ανθρώπους. «Τώρα περισσότερο από 
ποτέ η ΔΕΗ προσφέρει μια νέα προο-
πτική ανάπτυξης, η οποία θα αποφέρει 
βραχυπρόθεσμα και μέσο - μακροπρό-
θεσμα οφέλη για την πατρίδα μας. Στον 
τομέα της ενέργειας – οι προοπτικές 
αυτές σχετίζονται άμεσα με νέες θέ-
σεις εργασίας, ευκαιρίες για ανάπτυξη 
και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και, φυσικά, τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος» σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Ζερβός.

ΤΗΡ ΙΞΗ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕσΗ 
Ζητώ αμοιβαία μετάθεση από την Διεύθυνση Πωλήσεων  

που βρίσκομαι στη Ναυαρίνου 10, στην Αθήνα με συνάδελφο-(ισσα),  
κατηγορίας ΔΟ2, στο κατάστημα Πωλήσεων Καλλιθέας. 

Τηλ. ΕΔΟΠ: 210 5230997
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Επιστροφή στην κερδοφορία αλλά και 
αύξηση των επισφαλειών της ΔΕΗ για το 2012

Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΔΕΗ και όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. Το 2012 

παρουσίασε κέρδη προ φόρων 95,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 85,8 εκατ. ευρώ 

που είχε το 2011.Τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας ήλθαν από την αύξηση 

του κύκλου εργασιών στα 5,9 από 5,5 δισ. ευρώ.

Η ΔΕΗ το 2012 ανέβασε 7% τις πωλήσεις της λόγω εξαγωγών ρεύματος και 

κυρίως επειδή ανέκτησε το μερίδιο της λιανικής αγοράς που είχε χάσει μετά το 

«λουκέτο» ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος. Πάντως, χωρίς τις εξαγωγές ηλε-

κτρικής ενέργειας, η ζήτηση ρεύματος παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Στην επανα-

φορά της κερδοφορίας συνέβαλε επίσης το μεγάλο «μαχαίρι» που μπήκε στη μι-

σθοδοσία και ανήλθε στα 178,8 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ο αριθμός των εργαζομένων 

έπεσε κάτω από τους 20.000.Συγκεκριμένα το 2012 ήταν 19.998 από 20.821 το 

2011. Η ΔΕΗ επηρεάστηκε θετικά κατά 191,7 εκατ. ευρώ λόγω της διευθέτησης 

οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ. Φυσικά στην κερδοφορία μέτρησε και η 

αύξηση των τιμολογίων ρεύματος. 

Τα αποτελέσματα ωστόσο της ΔΕΗ αναδεικνύουν και το μέγεθος των επισφα-

λειών της. Πέρυσι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 337,4 

εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 113,5 εκατ. ευρώ (50,7%) σε σχέση με το 

2011. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες από 

πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) κατά 85,3 εκατ. 

ευρώ, καθώς και στην αύξηση της πρόβλεψης κατά 85,9 εκατ. ευρώ για τη ΛΑΡΚΟ. 

Τον Νοέμβριο του 2012, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών ανέρχονταν 

σε 1,27 δισ. ευρώ.Το 2012, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση εσόδων 8,6% στα 5,98 δισ. 

ευρώ λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα και της επιστροφής πελατών στη χαμηλή 

τάση. 

Θυγατρικές 
ΔΕΗ: ελπιδοφόρα 

μηνύματα 

Κερδοφόρο ήταν το 2012 για τις 
θυγατρικές της ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, 

ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 
ενώ για την τελευταία τα κέρδη 
ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα 
του 2011.

Πιο αναλυτικά, ο ΑΔΜΗΕ (Ανε-
ξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) είχε πέρυσι 
τζίρο 251,9 εκατ. ευρώ από 320,8 
εκατ. το 2011. Τα EBITDA ανήλθαν 
σε 117,9 εκατ. ευρώ από 233,3 
εκατ. και το περιθώριο EBITDA σε 
46,8% από 72,7%. Τα κέρδη προ 
φόρων έφτασαν τα 35,7 εκατ. από 
153,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά 
κέρδη τα 25,5 εκατ. από 117,6 
εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειρι-
στής του Ελληνικού Δικτύου Διανο-
μής Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο οποί-
ος λειτούργησε για πρώτη φορά το 
2012, παρουσίασε κύκλο εργασιών 
471,9 εκατ. ευρώ, EBITDA 34,6 
εκατ. ευρώ, περιθώριο EBITDA 
7,3%, κέρδη προ φόρων 29,4 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη 4,9 εκατ. 
ευρώ.

Τέλος, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είδε 
τον τζίρο της να αυξάνεται ελαφρώς 
από τα 23 εκατ. ευρώ του 2011 
σε 24,3 εκατ. ευρώ. Ομοίως, τα 
EBITDA ανήλθαν σε 13,7 εκατ. από 
12,9 εκατ. ευρώ και το περιθώριο 
ανήλθε σε 56,3% από 56%. Τα κέρ-
δη προ φόρων έφτασαν τα 9,9 εκατ., 
έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ 
τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 7,6 
εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ.

Ευοίωνες οι προοπτικές για τη ΔΕΗ

Έσοδα ύψους 6,4 δισ. ευρώ βλέπει για το 2013 η διοίκηση της ΔΕΗ, όπως τόνισε 

στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμά-

των 2012. Οι πωλήσεις ενέργειας αναμένεται να διαμορφωθούν στα 6,1 δισ. ευρώ 

ενώ το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 16,5-17%. Οι εκτιμήσεις 

αυτές βασίζονται στις ακόλουθες υποθέσεις:

•  Νέες αυξήσεις στα τιμολόγια χαμηλής τάσης ύψους 2,7% το Μάιο και 5,6% τον 

Ιούνιο.

•  Τιμή πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι

•  Ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο 1,25

•  Τιμή CO2 στα 7 ευρώ τον τόνο

•  Αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 8% σε ετήσια βάση.

ΚΕΡΔΟΦΟΡ ΙΑ
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ΟΜΙΛΙΑ TOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ  
κ. Αρθούρου Ζερβού  

στη 17η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του economist

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
για την πρόσκληση και για την ευκαιρία 
να συζητήσουμε σε βάθος θέματα που 
άπτονται της αγοράς ενέργειας, τις 
ιδιαιτερότητές της και τη δύσκολη αλλά 
αναγκαία για τη χώρα και τους καταναλωτές 
πορεία προς τον εξορθολογισμό της.

Είμαστε εμείς η ΔΕΗ, η εταιρεία η οποία 
τα τελευταία χρόνια αναφερόμαστε επί-
μονα στο τεράστιο θέμα του αναγκαίου 
εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας με σκοπό όχι μόνο τη διασφά-
λιση της ανταγωνιστικής λειτουργίας της 
σε ένα πραγματικά απελευθερωμένο πε-
ριβάλλον αλλά και προς όφελος των κα-
ταναλωτών. 

Οι προσπάθειες μας αυτές, σε συνδυα-
σμό με τις πρωτοβουλίες και διαβούλευση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έθεσαν 
τη θεματολογία αυτή και όρους όπως το 
target model ή τα capacity auctions σε κε-
ντρικά ζητήματα αναφοράς και συζήτησης 
σε συνέδρια, ημερίδες και συζητήσεις 
όπως η σημερινή. 
Εμείς στη ΔΕΗ δεν έχουμε σταματήσει να 
επιχειρηματολογούμε για την ανάγκη δη-
μιουργίας μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας η οποία:
•  λειτουργεί με διαφάνεια και προβλεψι-

μότητα, προκειμένου να είναι ελκυστι-
κή για νέες επενδύσεις όταν και όπου 
αυτές χρειάζονται. 

•  ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της 
Εθνικής Οικονομίας, και 

•  συμβάλλει αποτελεσματικά στην ασφά-
λεια του ενεργειακού εφοδιασμου της 
χώρας σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Το ελληνικό μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να προσαρμοσθεί στο 
target model δηλαδή στο ενιαίο ευρωπαϊκό 
μοντέλο, με διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις, συμπεριλαμβανομένης της αντικα-
τάστασης του «υποχρεωτικού pool» από 
«διμερείς συμβάσεις παραγωγών και προ-
μηθευτών» αλλά και από το «χρηματιστή-
ριο ενέργειας». 
Να θυμίσω ότι η ΡΑΕ ήταν αυτή, που σε 
πρόσφατη διαβούλευση παρουσίασε εναλ-
λακτικούς τρόπους είτε μερικής είτε πλή-

ρους εναρμόνισης του «Ελληνικού» με το 
ενιαίο Ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς. 
Στη ΔΕΗ αντιλαμβανόμαστε τις τεχνικές 
και λοιπές δυσκολίες που συνεπάγεται η 
πλήρης εναρμόνιση, ωστόσο θεωρούμε 
ότι αξίζει κάθε προσπάθεια για την επί-
τευξή της, εφόσον οποιαδήποτε ενδιάμε-
ση λύση τύπου «μερικής εναρμόνισης» θα 
αποτελεί απλά «ημίμετρο» που θα πρέπει 
στο μέλλον να διορθωθεί με επιπλέον κό-
στος και επιπλέον καθυστερήσεις.
Στο πλαίσιο της ίδιας δημόσιας διαβούλευ-
σης, η σημαντικότερη αλλαγή που προτεί-
νει η ΡΑΕ όσον αφορά τη χονδρεμπορική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υλο-
ποίηση δημοπρασιών για την πώληση ηλε-
κτρικής ενέργειας από το χαρτοφυλάκιο 
λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ 
προς Τρίτους, με υποχρέωση αυτών να 
διαθέτουν την ενέργεια σε πελάτες λια-
νικής. 
Σκοπός είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός 
στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και 
να αποκτήσουν και οι Τρίτοι Ηλεκτροπα-
ραγωγοί, που κατέχουν μόνο μονάδες φυ-
σικού αερίου, μίγμα ηλεκτροπαραγωγής 
αντίστοιχο με εκείνο της ΔΕΗ. 
Η ΔΕΗ υποστηρίζει τη διάθεση ενέργειας 
από το χαρτοφυλάκιο λιγνιτικής παραγω-
γής της προς τρίτους, υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις:
•  Πρώτον - αυτή η ενέργεια να διοχετεύ-

εται προς τους τελικούς καταναλωτές 
και μάλιστα προς ένα όσο το δυνατό 
πιο τυπικό μίγμα τελικών καταναλωτών 
Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης, 
ανάλογο με αυτό της ΔΕΗ, 

•  και -δεύτερον- να υπάρχει ένα μίνιμουμ 
στην τιμή δημοπράτησης της ενέργει-
ας, το οποίο θα πρέπει να αντανακλά 
το πλήρες κόστος της ηλεκτροπαρα-
γωγής από λιγνιτικές μονάδες, συν 
ένα εύλογο - για τη δραστηριότητα της 
ηλεκτροπαραγωγής - κέρδος. 

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που πρότει-
νε η ΡΑΕ, όσον αφορά στη χονδρεμπορική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η στα-
διακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτη-
σης μεταβλητού κόστους και η ταυτόχρονη 

αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης 
επαρκούς ισχύος για τις μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής. Μάλιστα, η ΡΑΕ συνδέει 
χρονικά την κατάργηση του μηχανισμού 
ανάκτησης μεταβλητού κόστους και την 
αναθεώρηση του μηχανισμού διασφάλισης 
επαρκούς ισχύος με την πρόοδο που θα 
επιτευχθεί στη δημοπράτηση λιγνιτικής 
ισχύος της ΔΕΗ προς Τρίτους. 

Στη ΔΕΗ υποστηρίζουμε πως οι δύο 
παραπάνω μηχανισμοί βρίσκονται εκτός 
ελεύθερης αγοράς, υπό την έννοια ότι 
διαμορφώνουν την χονδρεμπορική τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας με διοικητικά οριζό-
μενο τρόπο και όχι μέσα από την ισορρο-
πία προσφοράς και ζήτησης. Ως εκ τούτου 
η κατάργηση ή αναμόρφωσή τους οφείλει 
να είναι άμεση και χωρίς προϋποθέσεις 
καθώς εισάγει πολλαπλές στρεβλώσεις 
και οικονομικές επιβαρύνσεις στη χονδρε-
μπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανισμός ανά-
κτησης μεταβλητού κόστους θα πρέπει να 
έχει καταργηθεί πλήρως το αργότερο ως 
την υλοποίηση των δημοπρασιών λιγνι-
τικής παραγωγής της ΔΕΗ, ειδάλλως θα 
πρόκειται για διπλή επιδότηση των Τρίτων 
εις βάρος της ΔΕΗ.

Όσον αφορά στην αναθεώρηση του μη-
χανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος, 
η ΔΕΗ υποστηρίζει την αναπροσαρμογή 
του τιμήματος, η οποία όμως θα πρέπει να 
είναι ενιαία για όλες τις μονάδες ανεξαρ-
τήτως καυσίμου (π.χ. λιγνιτικές, φυσικού 
αερίου και υδροηλεκτρικές), εφόσον όλες 
οι μονάδες παρέχουν ισχύ στο Σύστημα. 

Επίσης, η αμοιβή ευέλικτων μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής (δηλαδή μονάδων 
που μπορούν γρήγορα να αυξομειώνουν 
ισχύ και να έχουν συχνές εναύσεις και 
σβέσεις) θα πρέπει να γίνεται μέσω της 
θεσμοθέτησης «αγοράς εφεδρειών ηλε-
κτρικής ενέργειας», σύμφωνα με τα ευ-
ρωπαϊκά πρότυπα, και όχι μέσω του μηχα-
νισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος.

Είναι ξεκάθαρο, ότι η σύνδεση λιανικής 
και χονδρεμπορικής αγοράς είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λει-
τουργία και των δύο αγορών και για την 

ΟΜΙΛΙΑ
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ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
(27/2/2013)

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων η εκδήλωση της 
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, με ομιλητή τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά για το 
Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό ζήτημα των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Δόθηκε 
η δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να ακούσουν τις απόψεις του έγκριτου Οι-
κονομολόγου κύριου Ρωμανιά, καθώς και να ρωτήσουν για το προσωπικό τους 
ζήτημα σε θέματα συνταξιοδότησης που τους απασχολεί.

Σίγουρα οι συνάδελφοι, έφυγαν περισσότερο ενημερωμένοι και ικανοποιη-
μένοι από την πρωτοβουλία της ΕΔΟΠ και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Η 
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ  δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθειά της αυτή προκειμένου 
να αμβλύνει την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των συναδέλφων μας. 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την μαζική συμμετοχή τους, καθώς και 
τον κύριο Ρωμανιά που είχε την καλοσύνη να μας ενημερώσει.

άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων, 
εφόσον πρακτικά οι δύο αγορές αποτε-
λούν μια ενιαία και συνεχόμενη οικονο-
μική οντότητα που ονομάζεται «Εγχώρια 
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Τα τελευταία τρία χρόνια υλοποιήσαμε μια 
σειρά από σημαντικές ενέργειες, όπως:
•  εξαιρετικά σημαντική μείωση του μι-

σθολογικού μας κόστους από 1,7 δι-
σεκατομμύρια ευρώ το 2009 σε περί-
που 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2012, 
ενώ παράλληλα είχαμε και επιπλέον 
βελτίωση της αποδοτικότητας του 
ομίλου κατά περίπου 400 εκατομμύρια 
ευρώ - ποσό που προκύπτει από την 
επικαιροποιημένη μελέτη του οίκου 
Booz & Co που ολοκληρώθηκε πριν 
από λίγες μέρες, σχετικά με το πιθανό 
περιθώριο βελτίωσης αποδοτικότητας 
της ΔΕΗ, 

•  πετύχαμε την απόσχιση των Δικτύων 
με τη δημιουργία και λειτουργία των 
ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ,

•  ολοκληρώσαμε συνολικές επενδύσεις 
ύψους 3 δισ. Ευρώ - τις μεγαλύτερες 
που υλοποιήθηκαν την τριετία αυτή 
στην Ελλάδα,

•  ενώ μόλις πριν από μερικές μέρες 
θέσαμε τις βάσεις για τη μεγαλύτε-
ρη ενεργειακή επένδυση στη χώρας 
μας, αυτή της νέας λιγνιτικής Μονά-
δας Πτολεμαΐδα V ύψους €1.4 δισε-
κατομμυρίων. Για την επένδυση αυτή 
πετύχαμε την αρχική έγκριση από 
τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων για την ασφά-
λιση κοινοπρακτικού δανείου περίπου 
ύψους €700 εκατομμυρίων. Μια χρη-
ματοδότηση που μέχρι πριν από λίγο 
καιρό φάνταζε ανέφικτη, τώρα αποτε-
λεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική 
οικονομία και επιχειρηματικότητα. 

Με τις επενδύσεις μας αυτές, τις συ-
νεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές του 
Ομίλου ΔΕΗ αλλά και την ουσιαστική συμ-
μετοχή μας στη δημιουργία μιας υγιούς 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλ-
λουμε σημαντικά έτσι ώστε να δοθεί μια 
πολυδιάστατη προοπτική ανάπτυξης στη 
χώρα προς όφελος του καταναλωτή και 
της κοινωνίας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
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Με τον κίνδυνο να καταστούμε γραφικοί 
στην άρνηση μας, επισημαίνουμε για 

άλλη μια φορά που η είσπραξη του «χαρα-
τσιού» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, 
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την 
επιχείρηση, αφού, όπως έδειξε η μέχρι σή-
μερα εμπειρία, δημιουργεί μεγάλα προβλή-
ματα στη ρευστότητα της και, επιπλέον, τη 
φέρνει σε αντιπαράθεση με μεγάλο τμήμα 
της κοινωνίας, χωρίς να φταίει η ίδια σε 
τίποτα. 

Έτσι, η κυβερνητική απόφαση για επιβολή 
Ενιαίου φόρου ακινήτων και την είσπραξη 
του μέσω της ΔΕΗ δεν διαφέρει σε τίποτα 
από τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τα-
κτική. 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια επικοι-
νωνιακά συμβιβαστική λύση, στην οποίας 

κατέληξε η διάρκειας 2,5 ωρών σύσκεψη 
των τριών πολιτικών αρχηγών, την οποία θα 
παρουσιάσουν ως κοινή κυβερνητική θέση 
στην τρόικα.

Όπως ανακοίνωσαν οι κ.κ. Φώτης Κου-
βέλης και Ευ. Βενιζέλος εξερχόμενοι του 
Μαξίμου:
•  Ο ενιαίος φόρος θα είναι προοδευτικός 

ώστε να ελαφρυνθούν οι οικονομικά αδύ-
ναμοι πολίτες.

•  Για το 2013, θα καταβάλλεται μέσω των 
λογαριασμών της ΔΕΗ όπου αφορά ηλε-
κτροδοτούμενα ακίνητα. Για τα μη, θα 
καταβάλλεται στις Εφορίες.

•  Η μη πληρωμή του φόρου δεν θα συνε-
πάγεται διακοπή της ηλεκτροδότησης 
-επ΄αυτού άλλωστε έχει αποφανθεί η 
Δικαιοσύνη.

•  Το 2014 το σύνολο του ενιαίου φόρου θα 
πληρώνεται στις Εφορίες.
Η λύση αυτή πάντως δεν απέχει πολύ από 

τις «διαρροές» που έγιναν το τελευταίο 
διάστημα από το υπουργείο Οικονομικών, 
σύμφωνα με τις οποίες το εν λόγω τέλος 
θα ήταν μειωμένο έως 15-20% σε σχέση με 
τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Σε μια θανάσιμη περιδίνηση 
βρίσκεται η αγορά της ηλε-

κτρικής ενέργειας, όπου τα 
χρέη κινδυνεύουν να προκαλέ-
σουν ένα γενικευμένο «μπλακ 
άουτ» με ολέθριες συνέπειες 
για το άμεσο μέλλον. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος- 
Eνέργειας βρίσκεται σε συνεχή 
επικοινωνία με τον υπουργό 
Oικονομικών και το Γενικό Λο-
γιστήριο του Kράτους προκειμέ-
νου να εκταμιευτεί προς τη ΔEH 
σύντομα ποσό της τάξης των 70 
εκατ. ευρώ, έναντι των οφειλών 
που έχει συσσωρεύσει το Δημό-
σιο προς την επιχείρηση.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι μαζί 
με την εκταμίευση του δανείου 
της Eυρωπαϊκής Tράπεζας 
Eπενδύσεων, όπως συμφωνή-
θηκε τον Δεκέμβριο, η άλλοτε 
κραταιά εταιρεία ηλεκτρισμού 
μπορεί να πάρει μία ανάσα ρευ-
στότητας και να αρχίσει να ρέει 
«φρέσκο χρήμα» προς τους δύο 
θυγατρικούς της φορείς, τον 

AΔMHE (Διαχειριστή του Συ-
στήματος Μεταφοράς) και τον 
ΛAΓHE (Λειτουργός της Αγο-
ράς), προκειμένου και εκείνοι 
με τη σειρά τους να πληρώσουν 
τους ιδιώτες παραγωγούς ενέρ-
γειας, από Ανανεώσιμες Πηγές 
και συμβατικούς, ώστε αυτοί να 
εξοφλήσουν την υπό πώληση 
ΔEΠA, προς την οποία οι οφει-
λές φθάνουν τα 500 εκατ. ευρώ. 
Πάνω από τα 300 εκατ. ευρώ εί-
ναι τα χρέη των ιδιωτικών εται-

ρειών ηλεκτροπαραγωγής.
Tο γαϊτανάκι των χρεών στην 

αγορά ηλεκτρισμού έχει στην 
αφετηρία του αφενός στους 
απλήρωτους λογαριασμούς 
προς τη ΔEH, που αγγίζουν το 
1,3 δισ. ευρώ (χωρίς όλοι να εί-
ναι ληξιπρόθεσμοι), και αφετέ-
ρου στο τεράστιο έλλειμμα του 
Eιδικού Λογαριασμού AΠE, μέσω 
του οποίου ο ΛAΓHE πληρώνει 
τους παραγωγούς πράσινης 
ενέργειας. Eίναι χαρακτηριστικό 

ότι το 2012 οι προβλέψεις της 
ΔEH για τις επισφαλείς απαιτή-
σεις αυξήθηκαν πάνω από 50%, 
στα 337 εκατ. ευρώ.

Aπό την άλλη πλευρά, ο λο-
γαριασμός AΠE του ΛAΓHE 
«τρέχει» φέτος με έλλειμμα 
335 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη 
διπλασιασμού το 2014) εξαιτίας 
της αθρόας εισόδου AΠE στο 
σύστημα και κυρίως φωτοβολ-
ταϊκών. Στον βαθμό που η κυ-
βέρνηση, για προφανείς λόγους, 
δεν αποφασίζει κατακόρυφη 
αύξηση του Tέλους ETMEAP 
(πρώην Tέλος υπέρ AΠE), το 
πρόβλημα ρευστότητας παρα-
μένει. Tα άλλα μέτρα που λαμ-
βάνονται, όπως π.χ. η έκτακτη 
εισφορά στις AΠE και η ενίσχυση 
του ειδικού λογαριασμού με τα 
έσοδα από τις δημοπρασίες ρύ-
πων, δεν έχουν αποδώσει παρά 
ελάχιστα. Oι τιμές των δικαιωμά-
των εκπομπής ρύπων, άλλωστε, 
έχουν καταρρεύσει στα διεθνή 
χρηματιστήρια.

Γαϊτανάκι χρεών στην αγορά  
ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων απειλητικός βρόγχος για τη ΔΕΗ

ΟΡΟ ΙΦ
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Η σημαντική μείωση των εγγυημένων ταριφών, αλλά το κυρι-
ότερο, τα προβλήματα χρηματοδότησης των επενδύσεων 

αυτών έχουν «παγώσει» την κατασκευή των περισσότερων φω-
τοβολταϊκών έργων.

Ενδεικτικό της στασιμότητας που επικρατεί στον κλάδο είναι 
το μηδαμινό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε 
στους τελευταίους διαγωνισμούς της ΔΕΗ, 
οι οποίοι αφορούσαν στην κατασκευή δύο 
φωτοβολταϊκών 15 MW το καθένα στην 
Κοζάνη, συνολικού προϋπολογισμού 39 
εκατ. ευρώ. Οι τακτικές περικοπές στις 
ταρίφες αλλά και η γενικότερη έλλειψη 
ρευστότητας -σημειώνεται ότι για τη συμ-
μετοχή στους διαγωνισμούς απαιτούνταν 
εγγυητική ύψους 1 εκατ. ευρώ- θεωρού-
νται οι βασικές αιτίες για την απουσία των 
επενδυτών.

Για την ιστορία και μόνο αναφέρουμε ότι πριν από λίγες ημέ-
ρες εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής προσφορών για τον νέο 
διαγωνισμό που αφορά στο φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης (50 
MW), ο οποίος είχε «σπάσει» σε τρία κομμάτια για την καλύτερη 

προσέλκυση επενδυτών: προμήθεια εξοπλισμού (47 εκατ.), κα-
τασκευή έργου (19 εκατ.) και κατασκευή δύο υποσταθμών (4,5 
εκατ. ευρώ). Μόλις μία μεσαίου μεγέθους ελληνική εταιρεία εκ-
δήλωσε ενδιαφέρον για την κατασκευή του έργου.

Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο του 2012, στον διαγωνισμό που είχε 
προκηρύξει η θυγατρική του ομίλου ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες για το ίδιο έργο, κατατέθηκε 
μόλις μία προσφορά (για την προμήθεια 
εξοπλισμού από την J&P Αβαξ). Η εται-
ρεία προχώρησε στην επαναπροκήρυξη 
του διαγωνισμού, καθώς η εγγυημένη 
ταρίφα των 39,2 λεπτών ανά κιλοβατώρα 
λήγει τον ερχόμενο Οκτώβριο, με το ίδιο 
δυστυχώς αποτέλεσμα.

Ανάλογη τύχη αναμένεται να έχει και το 
πολυδιαφημισμένο πρότζεκτ της Κοζάνης 
-ως ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης 

με προϋπολογισμό 600 εκατ. ευρώ-, ο διαγωνισμός του περα-
σμένου Νοεμβρίου είχε κηρυχθεί άγονος, καθώς δεν κατέθεσε 
δεσμευτική προσφορά καμία εκ των 20 εταιρειών/ κοινοπραξιών 
που είχαν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον. Και σε αυτό το έργο, 

Τα φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ πληρώνουν την κρίση 

Β ουτιά 12% σημείωσε το Φεβρουά-
ριο ο ρυθμός ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας, εξαιτίας της συρρίκνωσης 
της βιομηχανικής παραγωγής και του 
ήπιου χειμώνα που περιόρισε τη χρήση 
συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΑΔΜΗΕ. 

Η πτώση αυτή είναι η υψηλότερη από 
τον Αύγουστο του 2004, όταν άρχισαν να 
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία σε μηνι-
αία βάση. Η καθαρή ζήτηση για ενέργεια 
υποχώρησε 12% στις 3,84 εκατομμύρια 
μεγαβατώρες (MWh), σύμφωνα με στοι-
χεία που δημοσιοποίησε ο διαχειριστής 
του ηλεκτρικού συστήματος. 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συρ-
ρικνώνεται συνεχώς τα τελευταία τέσ-
σερα έτη με τις εταιρίες παραγωγής να 
δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν σε 
συνθήκες επιταχυνόμενης ύφεσης.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
από τις βιομηχανίες υποχώρησε 4,4% 

το Φεβρουάριο, υποδηλώνοντας ότι η 
πενταετής περίοδος ύφεσης δεν είναι 
κοντά στο τέλος της. 

Επιπλέον, οι ήπιες καιρικές συνθήκες 
του Φεβρουαρίου βοήθησαν τα νοικοκυ-
ριά να περιορίσουν τη χρήση κλιματιστι-
κών. Τους τελευταίους μήνες πολλοί 
καταναλωτές στράφηκαν σε αυτά για να 
αποφύγουν την αύξηση της φορολογίας 
στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του 
οποίου αυξήθηκε κατά 35% περίπου. 

Μετά τις πρόσφατες έντονες βρο-
χοπτώσεις η εταιρία αύξησε την πα-
ραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες 
της στις 708.651 MWh, το υψηλότερο 
επίπεδο της τριετίας, σύμφωνα με τον 
ΑΔΜΗΕ. 

Η αύξηση της υδροηλεκτρικής πα-
ραγωγής μειώνει το μέσο κόστος πα-
ραγωγής για την ΔΕΗ, το οποίο είναι 
χαμηλότερο στα υδροηλεκτρικά παρά 
στις θερμικές μονάδες της.

Στον αστερισμό της κρίσης 
η ζήτηση Ηλεκτρικού Ρεύματος

ΚΡΙΣΗ
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ΕΣΚ
Συναδέφισσες και Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τον εορτασμό 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς και εν μέσω του 
κουρνιαχτού για τον εξωραϊσμό του νέου 
εφαρμοστικού νόμου.
Ένα ακόμη πολυνομοσχέδιο λεηλασίας των 
λαϊκών στρωμάτων όπου οι κυβερνητικές 
συμφωνίες με την τρόικα υλοποιούν μια συ-
γκεκριμένη στρατηγική, που συναποφασίζε-
ται στην ΕΕ, υλοποιείται ενιαία σε όλες τις 
χώρες - μέλη και υπηρετεί τους εγχώριους 
και ξένους επιχειρηματικούς ομίλους - τρα-
πεζικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς. 
Με το πολυνομοσχέδιο της συγκυβέρνησης 
προωθείται η απόλυση χιλιάδων δημοσίων 
υπαλλήλων με στόχο την κατάργηση της 
σταθερής δουλειάς. Με τη συγχώνευση και 
κατάργηση φορέων παραδίδουν στους επι-
χειρηματίες Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, άλλες 
κοινωνικές υπηρεσίες, που θα χρυσοπληρώ-
σουν οι λαϊκές οικογένειες. Μονιμοποιείται 
το χαράτσι για τα ακίνητα, αυξάνεται η τιμή 
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ρυθμίσεις για τα 
τραπεζικά δάνεια δε μειώνουν τα χρέη των 
λαϊκών νοικοκυριών στις τράπεζες, οι οποίες 
λαμβάνουν δεκάδες δισεκατομμύρια επιδο-
τήσεις για την ανακεφαλαιοποίηση. Οι πολ-
λαπλές έντοκες δόσεις πληρωμής του φόρου 
των λαϊκών στρωμάτων συνεχίζουν τη φορο-
ληστεία, ενώ εξαγγέλλονται νέες μειώσεις 
της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου. 
Σε ότι αφορά την ΔΕΗ η ολοκληρωτική ιδιω-
τικοποίηση της βρίσκεται στην τελική ευθεία 
βάση των αποφάσεων της ΕΕ για πλήρη ενο-
ποίηση της αγοράς ενέργειας ως το τέλος 
του 2014
Πιστή λοιπόν στις κατευθύνσεις αυτές η τρι-
κομματική κυβέρνηση προωθεί:
•  Τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των 

δικτύων Μεταφοράς και Διανομής από 
τον κύριο κορμό της ΔΕΗ ΑΕ, το σχέδιο 
μετοχοποίησης του ΑΔΜΗΕ και τη διαχεί-
ριση των δικτύων με γνώμονα το κέρδος.

•  Την δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ που θα 
αποτελεί το 30% της σημερινής η οποία 
θα δοθεί σε ισχυρό μονοπωλιακό όμιλο.

•  Την παραπέρα μετοχοποίηση της ΔΕΗ, 
που θα έχει απομείνει, με εισαγωγή στρα-
τηγικού επενδυτή.

Οι σχεδιασμοί αυτοί παίρνουν υπόψη  τους 
ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των πηγών και 
των δρόμων της ενέργειας στην ευρύτερη 
περιοχή.
Αυτές οι εξελίξεις θα έχουν ακόμα περισ-
σότερες συνέπειες για τους εργαζόμενους 
αλλά και για τα λαϊκά στρώματα.

Ως το καλοκαίρι η πλήρης απελευθέρωση 
των τιμολογίων θα οδηγήσεις σε αδιέξοδα 
χιλιάδες εργαζόμενους που δεν θα μπορούν 
να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενώ θα 
εξασφαλίσουν την αναγκαία κερδοφορία για 
τους επιχειρηματίες.
Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ δέχτη-
καν συντριπτικά πλήγματα στα δικαιώματα 
τους :
Ü  Έχασαν το 40% των αποδοχών τους με 

την εφαρμογή των «μνημονίων» που προ-
ώθησαν οι κυβερνήσεις του δικομματι-
σμού.

Ü  Τις περικοπές στις αποδοχές και ότι προ-
έβλεπαν τα μνημόνια νομιμοποίησαν με 
την υπογραφή ΣΣΕ οι παρατάξεις  ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ΣΑΔ-ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ.

Ü  Στην ίδια κατεύθυνση ετοιμάζονται να 
υπογράψουν σύμβαση για τον «εξορθο-
λογισμό» των επιδομάτων που θα έχει 
περεταίρω οικονομικές συνέπειες για 
πολλούς εργαζόμενους.

Συνάδελφοι, είναι αναγκαίο να γίνει συνείδη-
ση του καθενός ότι για όλα αυτά υπάρχουν 
ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν με τη 
στάση μας απέναντι σε όσους αναλογούν.
•  Στις προηγούμενες κυβερνήσεις (ΠΑΣΟΚ-

ΝΔ) και στη τρικομματική που προώθησαν 
και ολοκληρώνουν την πλήρη ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΗ.

•  Σε όλα τα κόμματα που γεννήθηκαν ως 
αναχώματα για να απορροφήσουν την 
αγανάκτηση του λαού ενώ στην ουσία κι-
νούνται στην ίδια κατεύθυνση.

•  Στον ΣΥΡΙΖΑ που πάντα ήταν υπέρμαχος 
της απελευθέρωσης-ιδιωτικοποίησης και 
που οι ενστάσεις του αφορούν μόνο τον 
τρόπο που θα γίνει.

•  Στις συνδικαλιστικές παρατάξεις (ΠΑ-
ΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ-ΣΥΡΙΖΑ) στην ΓΕΝΟΠ 
που στήριζαν και στηρίζουν ακόμα αυτές 
τις πολιτικές και που έσπειραν αυταπά-
τες για τον χαρακτήρα της κρίσης και δεν 
προετοίμασαν τους εργαζόμενους για 
σκληρό και μακροχρόνιο αγώνα.

Δεν πρέπει να ξεχνάνε οι εργαζόμενοι τα 
επιχειρήματα για <<υγιή ανταγωνισμό>> , 
το έκτακτο συνέδριο τον Οκτώβρη του 2010 
συμφωνώντας στον διαχωρισμό Διανομής – 
Μεταφοράς, την υπογραφή της κατάπτυστης 
ΣΣΕ με 35% μειώσεις στους μισθούς και το 
άνοιγμα των απολύσεων.
Σε όλα αυτά υπάρχει η δική τους σφραγίδα
Κάθε εργαζόμενος τώρα πρέπει να βγάλει 
ουσιαστικά συμπεράσματα. Να καταδικάσει 
όσους του κρύβουν την αλήθεια για τον πραγ-

ματικό χαρακτήρα και τις αιτίες των μέτρων. 
Να γυρίσει την πλάτη στις συνδικαλιστικές 
παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΑΔ,ΣΥΡΙΖΑ και τα 
αναχώματα, τους κυβερνητικούς εκβιασμούς,  
και τις ψεύτικες υποσχέσεις ότι οι “θυσίες 
πιάνουν τόπο και φτάνουν στο τέλος”, όσο 
και στον εμπαιγμό του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μια άλλη 
κυβέρνηση, “εντός των τειχών” της ΕΕ και με 
τα μονοπώλια κυρίαρχα στην οικονομία, θα 
καταφέρει να τον ανακουφίσει από τα δεινά 
που του συσσωρεύουν.
1.  Είναι αναγκαία η κοινή πάλη με όλους 

τους εργαζόμενους της χώρας μας για 
την αντίσταση στα χειρότερα που έρ-
χονται στους μισθούς, τις συντάξεις, τα 
χαράτσια, την φοροληστεία, την ανατροπή 
των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση 
των ΣΣΕ, τον αφανισμό των ασφαλιστικών 
μας δικαιωμάτων.

2.  Είναι αναγκαία η αρχή ενός κινήματος στη 
ΔΕΗ  που θα στηρίζεται στους εργαζόμε-
νους, θα παλεύει για τα δικαιώματα τους.

3.  Είναι αναγκαίο να δώσουμε τη δική μας 
απάντηση, οργανώνοντας, δυναμώνοντας 
τη λαϊκή συμμαχία, για να απαλλαγούμε 
οριστικά από τα μνημόνια, τα αντιλαϊκά 
μέτρα και την ΕΕ».

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Οι προβλέψεις και εκτιμήσεις μας επιβεβαιώ-
θηκαν. Αυτή η πολιτική αποτελεί μονόδρομο 
για να   εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μο-
νοπωλίων, προκειμένου να βρουν κερδοφόρα 
διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια από την 
ληστεία των λαών.
Η ΕΣΚ η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι δυνά-
μεις του ΠΑΜΕ στην ΔΕΗ διακηρύττουν ότι οι 
εξελίξεις που προηγήθηκαν όσο και η κλιμα-
κούμενη επίθεση στον τομέα της ενέργειας 
δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες. Χω-
ρίς γραμμή ρήξης με την πολιτική της “απε-
λευθέρωσης”, τη στρατηγική της ΕΕ και της 
άρχουσας τάξης, κανένας αποσπασματικός 
αγώνας δεν μπορεί να διασφαλίσει καταχτή-
σεις και νικηφόρα προοπτική.
Μοναδική διέξοδος για το λαό είναι ο δρόμος 
της λαϊκής εξουσίας, όπου τα συγκεντρωμέ-
να μέσα παραγωγής θα αποτελούν κρατική 
κοινωνική ιδιοκτησία.
Σε αυτό το πλαίσιο η παραγωγή, οι εγχώριες 
πηγές, η μεταφορά και η διανομή του τομέα 
ενέργειας θα αποτελούν λαϊκή περιουσία, θα 
σχεδιάζονται πανεθνικά, κεντρικά, επιστημο-
νικά προς όφελος της λαϊκής ευημερίας. 
Θα λειτουργεί ενιαίος αποκλειστικά κρατι-
κός φορέας ενέργειας που θα υπηρετεί το 
σύνολο των λαϊκών αναγκών.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ
ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
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Σκληρές οι διαπραγματεύσεις 
με τους καταναλωτές μέσης τάσης

Σ υνεχίζεται η διελκυστίνδα 
μεταξύ ΔΕΗ και εκπροσώ-

πων της βιομηχανίας, σχετικά 
με τα τιμολόγια των μεγάλων 
καταναλωτών της μέσης τά-
σης. Στις συναντήσεις μεταξύ 
των δύο πλευρών οι διαπραγ-
ματεύσεις είναι σκληρές και 
κινούνται με πολύ αργούς 
ρυθμούς. 

Μέχρι στιγμής παρουσι-
άστηκαν στοιχεία από την 
πλευρά της ΔΕΗ, σύμφωνα 
με τα οποία υπό τις παρούσες 
συνθήκες αγοράς (χαμηλή ζή-
τηση, κανόνας του 30%, μεγά-
λος αριθμός λιγνιτικών εκτός 
αγοράς, cost recovery) είναι 

αδύνατον για την εταιρεία να 
παράσχει καλύτερα κοστολό-
για στην παραγωγή. Στο πλαί-
σιο αυτό η πρόταση της ΔΕΗ 
ήταν για μείωση της τάξης 
του 11%, ποσοστό που απορ-
ρίπτεται από τη βιομηχανία. 
Η έκπτωση που προτάθηκε 
προφορικά από τη ΔΕΗ  θα 
αφορά σε 62 βιομηχανικούς 
πελάτες της ΔΕΗ με σταθερό 
προφίλ κατανάλωσης άνω των 
13 GWh ετησίως. Ακόμη ένα 
ποσό έκπτωσης αναμένεται 
να προκύψει από την εφαρ-
μογή της διακοψιμότητας από 
τον ΑΔΜΗΕ. Η συνολική έκ-
πτωση που υπολογίζεται ότι 

θα δοθεί από 
το διαχειριστή 
προς την υψηλή 
και τη μέση 
τάση, υπό τον 
όρο ότι θα σβή-
νουν μονάδες 
όταν οι συνθή-
κες της αγοράς 
το απαιτούν, θα 
φτάσει τα 55 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων η μερίδα του λέο-
ντος θα πάει στην υψηλή.

Από την πλευρά τους,  οι βι-
ομηχανίες μέσης τάσης, εστι-
άζουν σε δύο μέτωπα: στην 
υποστήριξη του αιτήματος 
για μείωση του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (εξίσωσή του 
για τους μεγάλους καταναλω-
τές της μέσης  με την υψηλή 
τάση) και μείωση των τελών 
προς τρίτους (επίσης εξίσωση 
του ΕΤΜΕΑΡ και των ΥΚΩ, με 
τις χρεώσεις που πληρώνει η 
υψηλή τάση).

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ ΙΣ

Κ ακουργηματική ποινική δίωξη σε συν-
δυασμό με τις επιβαρυντικές περι-

στάσεις του νόμου περί καταχραστών του 
δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών σε βάρος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΔΕΗ και των υπευθύνων 
της εταιρείας ΜΕΤΚΑ για σύμβαση που 
υπέγραψαν το 2007, που φέρεται να ζη-
μίωσε κατά 100 εκατομμύρια ευρώ την 
ΔΕΗ.

Η δίωξη αφορά σύμβαση που υπέγραψε 
το τότε ΔΣ της ΔΕΗ με τη ΜΕΤΚΑ, για την 
κατασκευή μονάδας της επιχείρησης στο 
Αλιβέρι παρά το γεγονός, σύμφωνα με την 
εισαγγελική κρίση, πως ήταν γνωστό ότι 
υπήρχαν προβλήματα στην αδειοδότηση 
του έργου και δεν επρόκειτο να προχωρή-
σουν έγκαιρα οι εργασίες. Συγκεκριμένα, 
το έργο αφορούσε την κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου που ήταν προϋπόθεση για 
τη λειτουργία της επίμαχης μονάδας της 
ΔΕΗ.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά το αδί-
κημα της απιστίας στην υπηρεσία, με τις 
επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 

1608/50, που στρέφεται κατά των μελών 
του ΔΣ της ΔΕΗ της επίμαχης περιόδου 
και της ηθικής αυτουργίας στην πράξη 
αυτή, που στρέφεται κατά των νομίμων 
εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας 
ΜΕΤΚΑ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα 
που προηγήθηκε της δίωξης, η ζημιά που 
προέκυψε για τη ΔΕΗ αφορά ποσό απο-
ζημίωσης που κατέβαλε στον ανάδοχο, 
ποσό που κατέβαλε ως πριμ επιτάχυνσης 
κατασκευής του αγωγού στη ΔΕΣΦΑ, ως 
κατασκευάστρια εταιρεία, ποσά τοκοφο-
ρίας που απώλεσε εξαιτίας των πρόωρα 

εκταμιευθέντων κεφαλαίων, σε επιβα-
ρύνσεις από τόκους δανείων που έλαβε 
και άλλα.

Ύστερα από έρευνα που διεξήγαγε ο 
εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε 
βαθμό κακουργήματος σε βάρος των με-
λών του ΔΣ της ΔΕΗ για τη μονάδα στο 
Αλιβέρι η οποία αν και θα έπρεπε να 
λειτουργεί κανονικά εδώ και δύο χρόνια, 
μόλις χθες μπήκε σε δοκιμαστική λει-
τουργία, προκαλώντας ζημία στο δημόσιο 
που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.  
Η δίωξη αφορά το αδίκημα της απιστίας 
στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περι-
στάσεις του νόμου περί Καταχραστών του 
Δημοσίου και στρέφεται σε βάρος των 
μελών του ΔΣ της ΔΕΗ που υπέγραψε 
την επίμαχη σύμβαση το 2007. Ο εισαγ-
γελέας έκρινε πως θα έπρεπε τα μέλη 
του ΔΣ της ΔΕΗ να είχαν διαβλέψει ότι 
δεν θα κατασκευαστεί εγκαίρως ο αγω-
γός φυσικού αερίου ο οποίος αποτελούσε 
προϋπόθεση για τη λειτουργία της μονά-
δας στο Αλιβέρι. 

Αλιβέρι: διώξεις και παρασκήνιο 
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Ενεργειακή απόδοση:   μια ακόμη χαμένη ευκαιρία;

Μ ία από τις τελευταίες θέσεις στην 
Ευρώπη των 27 κατέχει η Ελλάδα, 

στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με έκθεση που είδε πρόσφατα 
το φως της δημοσιότητας. Η έκθεση συ-
ντάχθηκε ως μέρος του προγράμματος 
«Energy Efficient Watch» και έχει ως 
στόχο την αξιολόγηση των φιλοδοξιών, 
καθώς και της ποιότητας των δράσεων 
και της εφαρμογής των πολιτικών των 
κρατών μελών στον τομέα της ενέργειας. 
Παράλληλα διεξήγαγε μια ποσοτική και 
ποιοτική έρευνα με εμπειρογνώμονες σε 
κάθε χώρα για την εφαρμογή της ενερ-
γειακής πολιτικής της.

Η έκθεση αναφέρει ότι το ελληνικό 
πακέτο μέτρων έχει αρκετές πλευρές 
που μπορούν να ενισχυθούν, φέρνοντας 
ως παράδειγμα το στόχο της προσωρι-
νής εξοικονόμησης (interim saving) για 
το 2010 (2,8%) που επετεύχθη και με 
το παραπάνω (μεταξύ 5,1% και 10,9%). 
Ωστόσο, ο κύριος λόγος για τις κακές 
επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον το-
μέα είναι η οικονομική ύφεση που έπληξε 
σε μεγάλο βαθμό τη χώρα την περίοδο 
στην οποία αναφέρεται η έκθεση. Ωστόσο 
στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της μελέτης, το 45% των ειδικών 
δήλωσαν ότι ο στόχος της οδηγίας για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες (ESD) δε θα 
επιτευχθεί.

Ο δημόσιος τομέας είναι ο μόνος το-
μέας που έλαβε παραπάνω από το μέσο 
όρο στο πλαίσιο αξιολόγησης των εθνικών 
σχεδίων δράσης. Συγκεκριμένα, έχει 
θέσει το πλαίσιο για 
το δημόσιο 
εφοδια-
σμό, 

έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα ενεργεια-
κής απόδοσης, έχει εισαγάγει συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας και έχει λανσάρει 
ενδεικτικά σχέδια για τις συμβάσεις πα-
ροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Παρ όλα 
αυτά οι ειδικοί που συμμετείχαν στην 
έρευνα δήλωσαν ότι ο δημόσιος τομέας 
είναι ο τομέας με τα μεγαλύτερα κενά σε 
επίπεδο εφαρμογής.

Ως χαρακτηριστικά του ελληνικού πλαι-
σίου διακυβέρνησης, η μελέτη αναφέρει 
τα οριζόντια μέτρα, την προώθηση των 
ενεργειακών υπηρεσιών και την ανά-
πτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος 
που ελέγχει την ενεργειακή απόδοση και 
τις ενέργειες διαφορετικών φορέων.Η 
Ελλάδα έχει επίσης θέσει κάποια ελάχι-
στα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για 
τα κτίρια, τα οποία συμπληρώνονται από 
οικονομική και χρηματοδοτική στήριξη 
καθώς και πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης. Η παρουσίαση των καινοτό-
μων συστημάτων για τα κτίρια προβλέ-
πεται να γίνεται στη βάση εθελοντικών 
συμφωνιών, ενώ στην έκθεση δεν γίνεται 
καμία αναφορά σε ελέγχους ή ειδικές 
συμβουλές για κτίρια. Επίσης, δεν ανα-
φέρονται συγκεκριμένες ενημερωτικές 
εκστρατείες για τα κτίρια αλλά ούτε και 
εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελ-
ματίες του τομέα κτιρίων.

Όσον αφορά στο ζήτημα των ηλεκτρι-
κών συσκευών ενεργειακής απόδοσης 
η ευρωπαϊκή νομοθεσία παίζει σημα-
ντικό ρόλο για την 

Ελλάδα. Οι Οδηγίες για τον οικολογικό 
σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση 
βρίσκονται στην καρδιά του ελληνικού 
πακέτου μέτρων, ενώ τα εργαλεία πλη-
ροφόρησης έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό 
επίπεδο.

Κατά τον ίδιο τρόπο η ενεργειακή από-
δοση στη βιομηχανία προωθείται κυρίως 
μέσω των προϋποθέσεων οικολογικού 
σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης, 
ενώ έχει καθιερωθεί ένα πρόγραμμα για 
την ανάπτυξη των πράσινων επιχειρημα-
τικών πάρκων. Αναφορικά με τους ειδι-
κούς φόρους κατανάλωσης για το φυσικό 
αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια οι τιμές 
είναι πάνω από τον ελάχιστο μέσο όρο.

Για τον τομέα μεταφορών η έκθεση 
αναφέρει ότι το ελληνικό πακέτο μέτρων 
επικεντρώνεται σε οικονομικά κίνητρα 
για την ανανέωση του στόλου οχημάτων, 
ενώ συνοδεύεται από επενδύσεις στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς και στα μη-μη-
χανοκίνητα μέσα.

Η έκθεση καταλήγει στο ότι το ελλη-
νικό πλαίσιο πολιτικής δεν είναι πολύ 
φιλόδοξο, ούτε αξιοποιεί μεγάλες δυνα-
τότητες του τομέα και προτείνει κάποιες 
πιθανές βελτιώσεις. Για παράδειγμα 
προτείνεται η ενδυνάμωση πλευρών 
του πακέτου μέτρων όσον αφορά στις 
ηλεκτρικές συσκευές, και συγκεκριμένα 
την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων και 
εκπαίδευσης του προσωπικού. Επίσης, 
προτείνεται η χάραξη μιας συνολικής 
στρατηγικής στο δημόσιο τομέα που θα 
περιλαμβάνει στόχους για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων. Όσον αφορά στη 
βιομηχανία η έκθεση φέρει ως προτάσεις 
την προώθηση υποχρεώσεων και δεσμεύ-
σεων για τη διαχείριση και τους ελέγχους 
στην ενέργεια (energy audits) όπως και 
την καθιέρωση οικονομικών κινήτρων και 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος 
στον τομέα των μεταφορών προτείνει 

την παρακίνηση των 
χρηστών οχημάτων να 
χρησιμοποιούν άλλες 
μεθόδους μεταφοράς 
μέσω αποτελεσματικό-
τερων ρυθμίσεων.

ΧΕΔ ΙΑ  ΔΡΑΣΗΣΣ
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Τέλος εποχής τα λιγνιτικά royalties  
του νέου μεταλλευτικού κώδικα;

Οι άτυπες συζητήσεις, η ανταλλαγή από-
ψεων και οι ενημερώσεις, έχουν ήδη 

ξεκινήσει σχετικά με το νέο μεταλλευτικό 
κώδικα. 

Έτσι, στο ΥΠΕΚΑ πραγματοποιήθηκε μια 
άτυπη συνάντηση στελεχών της ΔΕΗ οι 
οποίοι και ενημερώθηκαν ότι ο νέος μεταλ-
λευτικός κώδικας ανοίγει το δρόμο για την 
επιβολή royalties σε όλες τις επιχειρήσεις 
που εκμεταλλεύονται και εξορύσσουν ορυ-
κτά από το ελληνικό υπέδαφος. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ΔΕΗ, 
η οποία σημειωτέον εξορύσσει πάνω από 
60 εκατ. μτ λιγνίτη ετησίως (65,6 εκατ. μτ 
το 2008) συνολικής αξίας περί τα 800 εκατ. 
ευρώ.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από την 
πλευρά της ΔΕΗ είναι εάν εμπίπτει στην 
πρόβλεψη του νέου μεταλλευτικού κώδι-
κα ή όχι. Τα επιχειρήματα που προβάλει η 
εταιρεία είναι δύο:

Σύμφωνα με το πρώτο επιχείρημα, το θε-

σμικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση 
και εκμετάλλευση του λιγνίτη από την εται-
ρεία. Βάσει του νομοθετικού διατάγματος 
4029/1959 και του νόμου 134/1975, η Ελ-
ληνική Δημοκρατία έχει παραχωρήσει στη 
ΔΕΗ Α.Ε. τα δικαιώματα αναζητήσεως και 
εκμεταλλεύσεως του λιγνίτη για ορυχεία, 
των οποίων τα κοιτάσματα ανέρχονται σε 
περίπου 2.200 εκατομμύρια τόνους. Για τις 
παραχωρήσεις όλων αυτών των κοιτασμά-
των ισχύει ειδική εξαίρεση, για απαλλαγή 
της ΔΕΗ από τα royalties για το λιγνίτη που 
εξορύσσεται και χρησιμοποιείται για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το δεύτερο επιχείρημα που προβάλει η 
η ΔΕΗ είναι ότι ήδη καταβάλει σημαντικά 
ποσά ιδιαίτερα μετά την επιβολή του ειδι-
κού τέλους λιγνίτη. Υπολογίζεται με το τέ-
λος που σήμερα αντιστοιχεί στο πέντε τοις 
χιλίοις του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
ΔΕΗ από το σύνολο των πωλήσεων της ηλε-
κτρικής ενέργειας, καταβάλλονται ετησίως 
περί τα 50 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία 

του εξορυσσόμενου λιγνίτη δεν ξεπερνά τα 
800 εκατ. ευρώ.

Θυμίζουμε ότι στη ΔΕΗ έχει παραχωρηθεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης 
λιγνιτικών κοιτασμάτων, που αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 63% των εκμεταλλεύ-
σιμων λιγνιτικών αποθεμάτων της χώρας. 
Το 5% έχει εκμισθωθεί με μακροχρόνια 
συμβόλαια σε ιδιώτες (σήμερα ωστόσο δεν 
λειτουργούν λόγω προβλημάτων τα ιδιωτι-
κά ορυχεία) και το υπόλοιπο 32% δεν έχει 
ακόμη παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί για εκμε-
τάλλευση.

Τ ο νέο διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παρέχει έως 42% 
μειωμένο τιμολόγιο σε ευπαθείς κοι-

νωνικές ομάδες, όπως άτομα με χαμηλό 
εισόδημα, τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, 
άτομα με αναπηρία και σε άτομα που χρει-
άζονται κατ΄ οίκον μηχανική υποστήριξη.

Η ΔΕΗ μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 
210-9298000 (με αστική χρέωση) ή μέσω 
της ιστοσελίδας dei.gr ενημερώνει σχετικά 
με τις κατηγορίες δικαιούχων και τις προ-
ϋποθέσεις ένταξής τους στο ΚΟΤ, καθώς 
επίσης να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί συνε-
χώς, Δευτέρα έως Παρασκευή 7 πμ- 10 
μμ και Σάββατο 7 πμ- 3 μμ. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι καταναλωτές που θέλουν να υπο-
βάλλουν αίτηση, το μόνο που χρειάζεται 
να γνωρίζουν είναι:

1.  Τα στοιχεία του λογαριασμού τους 
(Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και 
Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού).

2.  Τα στοιχεία της αστυνομικής τους 
ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/
της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι).

3.  Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, στην 
περίπτωση ασθενών που χρειάζο-

νται κατ΄οίκον μηχανική υποστήριξη 
θα πρέπει να γνωστοποιούν- δη-
λώνουν, με βάση τις διατάξεις του 
Ν. 1599/1986, τον ΑΜΚΑ τους, τον 
ασφαλιστικό τους φορέα και τον αριθ-
μό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης με 
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη της 
κατ΄οίκον χρήσης συσκευής μηχανι-
κής υποστήριξης απαραίτητης για τη 
ζωή του ασθενούς από τον κρατικό 
ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπά-
γονται οι δικαιούχοι.

Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανα-
σφάλιστος χρειάζεται η γνωστοποίηση 
στοιχείων αντίστοιχης βεβαίωσης από 
κρατικό νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι 
οι βεβαιώσεις αυτές δεν προσκομίζονται 
στη ΔΕΗ αλλά παραμένουν στην κατοχή 
των δικαιούχων.

Η ΔΕΗ στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες

Ε ΞΟΡΥΞΕ ΙΣ
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Ι ΕΘΝΗΔ
Βουλγαρία: Οι εξαγωγές ενέργειας η λύση για την  
“ανάρρωση” των ανθρακωρυχείων

Ένα βήμα πιο κοντά  
στην παραγωγή ηλεκτρισμού  

από βακτήρια

Βρετανοί και Αμερικανοί επιστήμονες έκαναν ένα ακόμα 
σημαντικό βήμα προόδου για την παραγωγή «καθαρού» 

ηλεκτρισμού από βακτήρια μέσω της ανάπτυξης των σχε-
τικών βιο-μπαταριών. Οι ερευνητές έδειξαν με ποιο τρόπο 
οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια ορισμένων 
μικροοργανισμών, μπορούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα 
απλώς με το να έρχονται σε επαφή με μια μεταλλική επι-
φάνεια.

Έως τώρα δεν ήταν σαφές αν τα βακτήρια δημιουργούν 
ηλεκτρικό φορτίο από μόνα τους (όπως τελικά όντως συμ-
βαίνει) ή αν χρησιμοποιούν κάτι άλλο στο περιβάλλον για 
να πετύχουν κάτι τέτοιο. «Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι 
του παζλ», όπως είπαν οι ερευνητές. Η τεχνολογική πρό-
κληση είναι πλέον η «χειραγώγηση» στην πράξη αυτού του 
βιολογικού φαινομένου στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης βιο-
μπαταρίας.

Οι ερευνητές της Σχολής Βιολογικών Επιστημών του 
βρετανικού πανεπιστημίου East Anglia και του αμερικανικού 
Εθνικού Εργαστηρίου Pacific Northwest, με επικεφαλής τον 
δρα Τομ Κλαρκ και τον βιοχημικό Λιανγκ Σι, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 
Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα με το BBC, ανακά-
λυψαν ότι τα βακτήρια πάνω στην επιφάνεια ενός μετάλ-
λου ή ορυκτού μπορούν να «γεννούν» στο εσωτερικό τους 
και να μεταφέρουν στο περιβάλλον τους ηλεκτρικά φορτία 
(ηλεκτρόνια) μέσω των κυτταρικών μεμβρανών τους. Αυτό 
σημαίνει ότι θα ήταν εφικτό να τοποθετηθούν βακτήρια 
απευθείας πάνω σε ηλεκτρόδια και, έτσι, να δημιουργη-
θούν μικροβιακές μπαταρίες.

Οι ερευνητές (που, καθόλου τυχαία, χρηματοδοτούνται 
από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ) έκαναν πειρά-
ματα με μια οικογένεια θαλάσσιων βακτηρίων (Shewanella 
oneidensis), τα οποία τροποποίησαν γενετικά, έτσι ώστε να 
αυξήσουν τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες που μεταφέρουν 
το ηλεκτρικό φορτίο (το ρεύμα των ηλεκτρονίων) από το 
εσωτερικό του μικροοργανισμού στο μέταλλο με το οποίο 
βρίσκεται σε επαφή. Ήταν η πρώτη φορά που οι επιστήμο-
νες κατάφεραν πραγματικά να δουν και να αναλύσουν τον 
μηχανισμό με το οποίο τα συστατικά (πρωτεϊνες) της κυτ-
ταρικής μεμβράνης του βακτηρίου αλληλεπιδρούν άμεσα 
με τις ουσίες των μετάλλων, μεταφέροντας έτσι ρεύμα έξω 
από τον μικροοργανισμό.

Όπως είπε ο Τομ Κλαρκ, είναι πλέον δεδομένο ότι τα 
βακτήρια διαθέτουν ένα μεγάλο δυναμικό ως δυνητικές μι-
κρο-γεννήτριες ηλεκτρισμού. Στην πράξη, όπως ανέφερε, 
ηλεκτρισμός θα μπορούσε να δημιουργείται στο μέλλον 
από τα μικρόβια που αφθονούν στα κάθε είδους απόβλητα 
(οικιακά, γεωργικά κ.α.). Σύμφωνα με τον βρετανό ερευ-
νητή, κάποια στιγμή τα βακτήρια θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν ως μίνι-εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.

Η επανάληψη των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο ταχύτερος τρό-
πος για την “ανάρρωση” των βουλγαρικών ανθρακωρυχείων από την κρίση. 
Η Τουρκία κατατάσσεται στην πρώτη θέση των αγορών που θα μπορούσε να 
εξαχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και των καλών 
καιρικών συνθηκών, η εγχώρια κατανάλωση ενέργειας, ιδίως στη βιομηχανία, 
έπεσε κατακόρυφα και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 30% εξαιτίας των προ-
σαυξήσεων στα τέλη μεταφοράς που τις καθιστούν μη ανταγωνιστικές. Οι 
προσαυξήσεις κρίθηκαν παράνομες από εκτελεστή απόφαση του Ανώτατου 
Διοικητικού Δικαστηρίου και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτινων Πό-
ρων της Βουλγαρίας (SEWRC) πρέπει απλώς να την εφαρμόσει.

Μειώνει την ηλεκτροπαραγωγή 
κατά 40% η Βουλγαρία

Την υποχρεωτική μείωση της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες 
τις μονάδες ανακοίνωσε η αρμόδια 
Αρχή της Βουλγαρίας, εξαιτίας του 
πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
το οποίο υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό 
τις ανάγκες της χώρας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
δημόσιου οργανισμού, δεν θα λειτουρ-
γούν πολλοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί στις περιφέρειες της Σόφιας και των 
πόλεων Πέρνικ, Κιούνστεντιλ και Μοντάνα, ενώ κάθε μέρα θα ανακοινώνε-
ται ποιες μονάδες θα πρέπει να διακόψουν την παραγωγή τους. Σκοπός των 
περιοριστικών μέτρων είναι η μείωση κατά 40% της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας όχι μόνο από τις “πράσινες” μονάδες (οι οποίες έχουν συνολική 
δυνατότητα παραγωγής της τάξης των χιλίων μεγαβάτ) αλλά και από τον πυ-
ρηνικό σταθμό Κοζλοντούι και τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Τα μέτρα 
επιβάλλονται για να μπορέσει το ενεργειακό σύστημα να απορροφήσει το 
ρεύμα από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στη χώρα, τους οποίους αναγκά-
στηκε να θέσει επειγόντως σε λειτουργία ο οργανισμός διαχείρισης, ώστε 
να αξιοποιήσει τα νερά που έχουν συγκεντρωθεί σε πολλές τεχνητές λίμνες 
έπειτα από το λιώσιμο του χιονιού και τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ημερών.

«Ουδέτερη» προς το παρόν η Κομισιόν για τα 
ενεργειακά της Βουλγαρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα θέση σε ό, τι αφορά την αγωγή 
της τσεχικής επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας CEZ εις βάρος 
της Βουλγαρίας.  Υπενθυμίζεται ότι η στα τέλη Μαρτίου η βουλγαρική ρυθ-
μιστική αρχή στους τομείς της ενέργειας και υδάτων ξεκίνησε διαδικασία 
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της τσεχικής εταιρείας CEZ. Το βουλγα-
ρικό κράτος κατηγορεί την επιχείρηση διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ότι 
παραβιάζει τη νομοθεσία για τις κρατικές προμήθειες. Η CEZ απέρριψε τις 
κατηγορίες και υπέβαλε αγωγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Ρεκόρ ενεργειακών εξαγωγών το 2012 από τη Γερμανία

Σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποίησε η Γερμανία το 
2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της 
χώρας.Με καθαρό πλεόνασμα ενέργειας στις 22,8 τεραβατώρες, οι εξαγωγές ήταν τετραπλάσιες 
συγκριτικά με τις αντίστοιχες του 2011.Βάσει των στοιχείων, η Γερμανία το 2012 εισήγαγε μέσω 
του ευρωπαϊκού δικτύου 43,8 TWh, οι οποίες κόστισαν 2,3 δις. ευρώ. Την ίδια στιγμή χώρες όπως η 
Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελβετία εισήγαγαν από τη Γερμανία 66,6 TWh έναντι € 3,7 δις. περίπου.
Πρόκειται δηλαδή για ένα πλεόνασμα ύψους 1,4 δις. ευρώ.Σημειώνεται ότι πρόκειται για τις υψηλό-

τερες εξαγωγές που έχει πραγματοποιήσει η Γερμανία την τελευταία πενταετία, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
κατά το 2012 υπήρξε σημαντική παραγωγή από μονάδες ΑΠΕ, από κάποιους εκλαμβάνεται ως μία απόδειξη ότι η εγκατάλειψη της 
πυρηνικής ενέργειας που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει η Γερμανία δε θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ποσοτικό κομμάτι της ηλε-
κτροπαραγωγής.

Ηλεκτρικό αεροσκάφος σχεδιάζει η Ρωσία

Οι προοπτικές δημιουργίας του ηλεκτρικού αεροπλάνου, ανοίγει νέους ορίζοντες στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της αεροναυπηγικής βιομηχανίας τόσο σε πολιτικά, όσο και σε στρατιωτικά 
αεροσκάφη, στη Ρωσία και διεθνώς. Τα νέα αεροπλάνα θα είναι εξοπλισμένα με ένα κεντρικό 
σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του αεροσκάφους 
σε ενέργεια. Όπως και να’ χει πάντως, η κατασκευή ενός αεροσκάφους «εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρι-
κού» είναι ακόμα μακριά. Στη Ρωσία, με αυτό το αντικείμενο ασχολείται ο όμιλος εταιρειών «Αβια-

τσιόνοε Ομπορούντοβανιγιε» (Avia-equipment). Το holding ήδη παρουσίασε τα αποτελέσματα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 
νέων ηλεκτρο-υδροστατικών ενεργοποιητών αεροσκαφών. Οι νέες μονάδες θα βελτιώσουν την απόδοση του εξοπλισμού παραγωγής 
ενέργειας κατά 10-15% σε σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας, και θα αυξήσουν την αξιοπιστία και τους δείκτες απόδοσης των 
συστημάτων ενέργειας των αεροσκαφών. 

«Ηλεκτρομαγνητικό θεριστή» ενέργειας ανέπτυξε φοιτητής στη Γερμανία

Ένας φοιτητής ψηφιακών μέσων από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Βρέμης, στη Γερμανία, ανέπτυξε έναν «ηλεκτρομαγνητικό θε-
ριστή», μια συσκευή που, όπως προδίδει το όνομά της, συλλέγει τον ηλεκτρομαγνητισμό στο περιβάλλον «ανακυκλώνοντάς» τον σε 
νέα ενέργεια, που μπορεί να φορτίσει μια μπαταρία τύπου ΑΑ. Όπως υποστηρίζει ο Ντένις Ζίγκελ, η συσκευή μπορεί να αντλήσει 
(δωρεάν) ενέργεια από σχεδόν οτιδήποτε: τις γραμμές ηλεκτροδότησης, τις εκπομπές των ασύρματων δικτύων ή των κινητών τη-
λεφώνων και πάσης φύσεως ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο σπίτι. Μόλις εισέλθει σε ένα αρκετά ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, 
ένας κόκκινος λαμπτήρας LED ανάβει δείχνοντας ότι έχει αρχίσει η φόρτιση. Ο Ζίγκελ σχεδίασε δύο εκδοχές του «θεριστή», μία για 
συχνότητες μικρότερες από 100Hz και μία για υψηλότερες συχνότητες. Καθώς η ενέργεια που «αιωρείται» γύρω μας είναι σχετικά 
λίγη, η μεγαλύτερη πρόκληση για τον φοιτητή ήταν να συλλέξει αρκετή από αυτήν μέσα σε λίγο χρόνο. Τα μέχρι στιγμής αποτελέ-
σματα της συσκευής του δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς για να φορτιστεί πλήρως μια μπαταρία χρειάζεται... μία ολόκληρη 
ημέρα.

Τουρκία: Στα 58 GW η συνολική ηλεκτροπαραγωγή 
Εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής της τάξης των 58 GW διαθέτει πλέον η Τουρ-

κία, έχοντας προσθέσει 5 GW ετησίως από το 2008, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου 
της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της χώρας, Χασάν Κοκτάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κα-
τανάλωση ηλεκτρισμού στην Τουρκία αυξήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια με ετήσιο ρυθμό 
της τάξης του 8%. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξήθηκε κατά τα 
τελευταία 40 χρόνια με ρυθμό 8% ετησίως.Τα μισά ξένα κεφάλαια που προσέλκυσε η 
χώρα μεταξύ 2008 και 2012, καθώς και το 60% των δανείων που έλαβε επενδύθηκαν 
στον τομέα της ενέργειας.



Κοινωνική Προσφορά 
Η αιμοδοσίες που πραγματοποιεί η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ είναι πράξη αλληλεγγύης προς τους 

συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. 

Επιτροπή Αιμοδοσίας: Γιάννης Μηλιώτης, Φώτης Νικολόπουλος


