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ΣΗΜΕΙΩΜΑ

του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Με την ΕΡΤ μας έδειξαν το δρόμο
Κ

άθε μέρα που περνά όλο και περισσότερο σφίγγει ο βρόγχος γύρω από το λαιμό
των εργαζομένω, ενώ κανείς δεν ξέρει τι
δεινά θα φέρει η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει.
Απτό παράδειγμα αποτελεί η αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική ενέργεια για
την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, όπου
με μία μόνο απόφαση κατήργησαν έναν οργανισμό
πετώντας στο δρόμο 2.600 εργαζόμενους, αδιαφορώντας για την προσφορά τους στην Ελληνική κοινωνία,
την Εθνική ασφάλεια, αλλά και την επικοινωνία με τους
απόδημους Έλληνες.
Με την ΕΡΤ μας έδειξαν το δρόμο, προαναγγέλλοντας ανερυθρίαστα ότι δεν διακατέχονται από κανένα
ταμπού και φόβο, ενώ απέδειξαν ότι είναι οι πιο «έμπιστοι συνεργάτες», απέναντι στους δανειστές, οι οποίοι
θέλουν να πιούν και άλλο αίμα. Θέλουν να υποτάξουν
μία χώρα που είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, ένα λαό
που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού, των γραμμάτων και
του πνεύματος, με διαχρονική ιστορία όπου με βάση
αυτά αναπτύχθηκαν πολιτισμοί και κουλτούρες άλλων
λαών.
Δυστυχώς για αυτούς, όλα αυτά αποτελούν ψηλά
γράμματα, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερου κέρδους, μεγαλύτερου οφέλους μέσα
από τον δανεισμό, αφού μόνο αυτοί κερδίζουν, ενώ το
δικό μας χρέος αυξάνεται και δυστυχώς υποθηκεύεται
το μέλλον μας.
Για το αδιέξοδο που οδηγούν την χώρα και τον λαό
της οι υποτακτικές κυβερνήσεις και η Τρόϊκα πρέπει
κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει ώστε να δώσει προοπτική
σε όλους και ιδιαιτέρως στους εργαζόμενους.
Η απειλή στο τομέα της ενέργειας και ιδιαιτέρως
στη ΔΕΗ έχει οριστεί στο μνημόνιο σε σχέση με την
δημιουργία της μικρής ΔΕΗ τα εργοστάσια που θα περιλαμβάνει καθώς και το 30% της εμπορίας, ενώ δρομολογείται η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Για όλα τα προαναφερόμενα αν λάβει κανείς υπόψη
του την περίπτωση της ΕΡΤ, αλλά και την περίπτωση
της Εμπορίας, όπου με πλάγιο τρόπο επιχειρούν να παραχωρήσουν σε ανταγωνιστή της ΔΕΗ λειτουργίες της,
δημιουργώντας καταστήματα franchise, προκύπτει ένα
θέμα πως πορευόμαστε και πως τα αντιπαλεύουμε.


Η περίπτωση της εμπορίας και οι ενέργειες που
έγιναν από τα σωματεία και την ΓΕΝΟΠ προκειμένου να
αποτρέψουμε την λήψη απόφασης, ανέδειξαν σοβαρά
ζητήματα λειτουργίας του Συνδικαλιστικού κινήματος
στη ΔΕΗ, σε μία περίοδο που η σύγκρουση είναι προ
των πυλών.
Πως άραγε να αντιπαλέψουμε το μένος των δανειστών, την εμμονή των κυβερνώντων για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, όπου μέσα θα έχει ως κερασάκι στην
τούρτα και το ενδεχόμενο της απόλυσης και μάλιστα με
παρόμοιο τρόπο όπως την περίπτωση της ΕΡΤ;
Η ισχυρή άποψη που επικρατεί και για όσο υπάρχει
ακόμη καιρός, γιατί βρισκόμαστε σε ώρα ΜΗΔΕΝ, είναι η ανάληψη ευθυνών που αναλογεί στον καθένα από
μας.
Απαιτείται μία αφύπνιση συνειδήσεων, κοινός προσανατολισμός, ενότητα, πρόγραμμα και συντεταγμένη
πορεία απέναντι στην απειλή που δεχόμαστε.
Η συσπείρωση δεν μπορεί να κτιστεί από την μία
μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να προκριθεί μέσα από
ένα πλαίσιο αρχών, λειτουργίας και προτεραιοτήτων,
χωρίς περιστροφές, προσχήματα ώστε να αναδείξουμε
την συμπόρευση και τον κοινό βηματισμό, χωρίς συνδικοπολιτικές ιδεοληψίες. Στην περίπτωση μας βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την οριστική ισοπέδωση και δυστυχώς δεν υπάρχει πρόγραμμα δράσης και αντίδρασης.
Αξίζει να θυμίσουμε, πως ότι δημιουργήσαμε μέχρι
σήμερα βασίστηκε στην συλλογική μας προσπάθεια
στην ανάδειξη των ζητημάτων και στην διαμόρφωση του
οράματός μας. Η κραταία ΓΕΝΟΠ δημιουργήθηκε διαχρονικά από όλους. Ήταν αυτή που μπόρεσε να αποκρούσει κάθε χτύπημα που στόχο είχε την διάλυση της
ΔΕΗ και την ισοπέδωση κάθε εργασιακής κατάκτησης.
Δεν αρκεί να ζητάμε μόνο ευθύνες από τους άλλους,
αλλά να αναλάβουμε πάνω από όλα τις δικές μας ευθύνες. Η ώρα πλησιάζει δεν πρέπει να επιτρέψουμε να
προστεθούν στον κατάλογο των ανέργων και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Το δικαίωμα στην δουλειά δεν αποτελεί
σήμερα επαιτεία, αλλά είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Απαιτείται να προσπεράσουμε αγκυλώσεις που αποδυναμώνουν την ενότητα και την ταξική πάλη. Αν δεν
δράσουμε τώρα αύριο θα είναι ΑΡΓΑ. Δεν έχουμε χρόνο
να παραμείνουμε άλλο αδρανείς.
ENΩΣΗ
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Α ΝΤ Ι Σ Τ Α Σ Η
Απετράπη η Απόφαση

Γ

ια τέταρτη φορά απετράπη η λήψη απόφασης για την συνεργασία ΔΕΗ-DAMCO που αφορά την δημιουργία καταστημάτων franchise.
Συνδικαλιστές από σωματεία –εκτός από ένα– με επικεφαλή
την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, παρενέβησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και διέκοψαν τις εργασίες, ζητώντας από τον πρόεδρο της ΔΕΗ κύριο Ζερβό να αποσύρει το
θέμα από την ατζέντα.
Η συνέχεια ήταν να αποχωρήσει ο πρόεδρος της ΔΕΗ και να
μην συζητηθεί το θέμα, ενώ ασκήθηκε έντονη κριτική στην επιλογή της Διοίκησή να κλείνει τα δικά μας καταστήματα και να
προχωρεί σε συνεργασία με ανταγωνιστή της ΔΕΗ, με απώτερο
στόχο την αρπαγή των πελατών της ΔΕΗ από τον συγκεκριμένο
ανταγωνιστή της ΔΕΗ, δηλαδή τον Όμιλο Κοπελούζου.
Θυμίζουμε ότι για την εξέλιξη αυτή μέχρι σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο έχει παίξει η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η οποία και ανέδειξε το όλο
θέμα, ενώ άλλοι έλεγαν «μην τρομοκρατείται τον κόσμο αυτό
είναι καλό για την επιχείρηση»!!!
Τα ίδια όμως λέει και η ΔΕΗ. Άρα η διοίκηση της ΔΕΗ έχει και
συμπαραστάτες οι οποίοι εκπροσωπούν εργαζόμενους ή ηγούνται σωματείου……που σε αυτή τη περίπτωση λέγονται εργοδοτικά σωματεία.
Ας απαντήσουν, όμως αβίαστα στα εξής:
Γιατί δεν έγινε πλειοδοτικός διαγωνισμός; Είναι νόμιμη μία
τέτοια πράξη; Πως εκχωρείται το σήμα της ΔΕΗ σε τρίτο και
μάλιστα χωρίς να βάλει ένα ευρώ;

Πως εκτιμούνται τα αρνητικά στοιχεία της ίδιας της μελέτης
KPMG: Ότι η αγορά βρίσκεται σε ώριμο στάδιο για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, η Οικονομική κατάσταση βρίσκεται
σε ύφεση, η δραστηριοποίηση στον κλάδο πολλών και μικρών
επιχειρήσεων, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός οδηγεί αναγκαστικά στην συμπίεση του κέρδους;
Επίσης, πόσο λαμβάνεται υπόψη ότι θα υπογράφει συμβόλαια
με καταναλωτές η εταιρεία συνεργασίας «ΔΕΗ SOLAR», αλλά
και ότι θα κάνει το 50% των εισπράξεων σε καθημερινή βάση;
Πόσοι γνωρίζουν ότι για να διασφαλιστεί η μισθοδοσία μας κάθε
δεκαπέντε και τριάντα του μηνός γίνεται αγώνας δρόμου; Τώρα
με το σχήμα αυτό διασφαλίζουμε χρήμα ζεστό, πολύτιμο για τις
σημερινές συνθήκες σε ανταγωνιστική της ΔΕΗ;
Αλήθεια αυτός τι θα βάλει; Τα φληναφήματα που λέει η Διοίκηση, τον εξοπλισμό των καταστημάτων… αλλά η ΔΕΗ θα δώσει
980 χιλ. € για το μετοχικό κεφάλαιο!!!
Μήπως συνάδελφοι όσοι έχετε αυτή την άποψη πιστεύεται ότι
μας κάνει φιλοδώρημα ο ανταγωνιστής ή αμφιβάλετε ότι σε λίγο
χρονικό διάστημα θα έχει αρπάξει η νέα εταιρεία το πελατολόγιο
της Εμπορίας; Γιατί δε βάζει και το φυσικό αέριο που διαθέτει ο
Όμιλος Κοπελούζου στο κοινοπρακτικό σχήμα;
Αυτός που δεν ενδιαφέρεται για τις εισπράξεις της επιχείρησης… τότε είναι σχεδόν βέβαιο, ότι η επιχείρηση είναι καταδικασμένη και για όλους εμάς δεν θα υπάρχει αύριο. Δυστυχώς
αυτό θέλει η Διοίκηση οι υπεύθυνοι της εμπορίας και η κυβέρνηση. Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι το κάστρο πέφτει πάντα από
μέσα.

Έκθετη η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Η

κοροϊδία περισσεύει. Οι υποσχέσεις
για την στελέχωση των πρακτορείων,
για ενίσχυση της πρώτης γραμμής είναι
μόνο ψευδεπίγραφες, ενώ το δράμα στα
πρακτορεία εξυπηρέτησης καταναλωτών
όχι μόνο συνεχίζεται αλλά κάθε μέρα που
περνά, η άσκηση του καθήκοντος των συναδέλφων πραγματοποιείται μέσα σε μία
κόλαση.
Οι ατέλειωτες ουρές, η πίεση του κόσμου, η αύξηση των αντικειμένων και ο
φοροεισπρακτικός μηχανισμός που μετέτρεψαν τη ΔΕΗ διαμορφώνουν ένα ζοφερό περιβάλλον στα καταστήματα εξυπηρέτησης καταναλωτών.
Για όλα αυτά δυστυχώς η Γενική Διεύ-
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θυνση Εμπορίας αντί να ασχολείται με
επιχειρηματικά σχέδια και κοινοπρακτικά
σχήματα, όχι μόνο δεν φρόντισε να ενισχύσει τα καταστήματα από προσωπικό
αλλά αντιθέτως κλείνει καταστήματα.
Πιο συγκεκριμένα:

 κλεισε σχεδόν όλα τα καταστήμα• Έ
τα σε όλη την Ελλάδα ακόμη και στις
ακριτικές περιοχές εκτός από τις
πρωτεύουσες των νομών.
•	Έκλεισε τις εισπράξεις στα περισσότερα καταστήματα της περιφέρειας
ή καθιέρωσε εισπράξεις 1-2 φορές
την εβδομάδα. Γιατί άραγε;
•	Έκλεισε λόγω ληστειών τις εισπράξεις τα καταστήματα Πύργου και Χα-

λανδρίου χωρίς να ξανανοίξουν. Γιατί
άραγε;
•	Έκλεισαν το κατάστημα Κεραμικού,
Νίκαια και τις εισπράξεις στην Κυψέλη με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το
αδιαχώρητο από τον κόσμο στην Αριστείδου. Γιατί άραγε; Ποιος ιθύνων
νούς το σκέφτηκε;
Επίσης, μεθοδεύεται η στελέχωση του
κλάδου της κάθε περιφέρειας με προσωπικό, το οποίο θα μεταφερθεί από τα
καταστήματα. Δηλαδή, θα αποψιλώσουμε
τα καταστήματα για να ενισχύσουμε στα
μετόπισθεν ΕΥΓΕ!!!
Κατά τα άλλα ποιος αμφιβάλει ότι στρώνουν το χαλί για τον Κοπελούζο και την
ανάπτυξη των καταστημάτων franchise.



Ε ΡΩΤΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ
Προς τους κ. Υπουργούς:
•
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
•
Οικονομικών

Θέμα: Κυβέρνηση και Διοίκηση της ΔΕΗ ενισχύουν τον όμιλο Κοπελούζου έναντι της ΔΕΗ
H Διοίκηση της ΔΕΗ και η κυβέρνηση, μέσω της συνεργασίας της ΔΕΗ ΑΕ σε κοινοπρακτικό σχήμα με τον Όμιλο
Κοπελούζου (DAMCO ENERGY Α.Ε.) και της δημιουργίας
καταστημάτων Franchise με ποσοστά 49% και 51% αντίστοιχα, αποσκοπούν στην εκχώρηση της εμπορίας, ένα σημείο που η ΔΕΗ παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
έναντι του ανταγωνισμού.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ και κατ’ επέκταση η κυβέρνηση, με
την επιδιωκόμενη συνεργασία αντί να προστατέψουν τα
συμφέροντα της ΔΕΗ ενισχύουν ανταγωνιστή της ΔΕΗ,
δηλαδή στον Όμιλο Κοπελούζου κάνοντας κοινοπρακτικό
σχήμα, και δημιουργώντας καταστήματα franchise και ποσοστό 51% DAMKO, 49% ΔΕΗ. Η ΔΕΗ στο συγκεκριμένο
κοινοπρακτικό σχήμα καλείται να καταβάλει το ποσό των
980.000 € ως μετοχικό κεφάλαιο στην προοπτική να πωλούν ενεργειακά προϊόντα, (μελέτες για οικιακά φωτοβολταϊκά, ενεργειακά πιστοποιητικά, εξόφληση λογαριασμών
της ΔΕΗ, κ.α.).
Η διοίκηση της ΔΕΗ αντί να μετατρέψει τον Όμιλο ΔΕΗ
σε μια εταιρεία που θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις
ενέργειας(ηλεκτρικό ρεύμα και ΦΑ) μέσω συνεργασίας με
την ΔΕΠΑ η άλλων εταιρειών εμπορίας ΦΑ αυξάνοντας ουσιαστικά το αντικείμενο της, προχωράει σε συνεργασία με
τον Όμιλο Κοπελούζου, όχι στο αντικείμενο του ΦΑ αλλά
στο αντικείμενο της εμπορίας ρεύματος, δίνοντας την δυνατότητα σε ανταγωνιστές να πωλούν ρεύμα και να υπογράφουν συμβόλαια με καταναλωτές που έχει η ΔΕΗ. Οι
καταναλωτές θα κατευθύνονται μέσω του callcenter (αρ.
κλήσης 11770), αφού θα επιτρέπεται η εξυπηρέτηση τους,
από τα καταστήματα της νέας εταιρείας.
Μια τέτοια εξέλιξη μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει για
τη ΔΕΗ σε μια περίοδο που προωθείται το ξεπούλημά της,
καθώς ανοίγει το δρόμο για την παραχώρηση του συνόλου
των εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εμπορίας
σε ιδιώτες χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Παράλληλα, η διοίκηση της ΔΕΗ απαξιώνει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, αφού μία σειρά καταστημάτων,


υπολειτουργούν ή βάζουν λουκέτο λόγω έλλειψης προσωπικού. Ταυτόχρονα, προχωράει σε κλείσιμο πρακτορείων
και υποπρακτορείων σε όλη την Ελλάδα, αφήνοντας μόνο
ένα κατάστημα στην πρωτεύουσα νομών. Προχώρησε μάλιστα σε κλείσιμο καταστημάτων ακριτικών περιοχών, όπως
για παράδειγμα των νησιών Ψαρά και Κάλυμνο, σε κλείσιμο
καταστημάτων σε αστικά κέντρα, όπως στην Νίκαια, στον
Κεραμικό, στα Μέγαρα, όπως επίσης και τις εισπράξεις
στη Κυψέλη κ.α.
Πολλά δε καταστήματα υπολειτουργούν ή λειτουργούν
τα εισπρακτικά κέντρα, μία έως δύο φορές την εβδομάδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα καταστήματα Ναυπάκτου
και Φιλιατρών. Θυμίζουμε χαρακτηριστικά ότι τα Φιλιατρά
από την Καλαμάτα απέχουν 80 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα
να δυσκολεύεται ο καταναλωτής, αλλά και να παρατηρείται η πλήρης απαξία για την εύρυθμη λειτουργία, αφού το
προσωπικό απαρτίζεται από 1 έως 2 άτομα. Το κλείσιμο
των καταστημάτων που περιγράφεται οδηγεί στην αύξηση
κίνησης των γειτονικών καταστημάτων που έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού και περεταίρω απαξίωση του ονόματος της ΔΕΗ στους
καταναλωτές.
Τέλος, με απόφαση της κυβέρνησης, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, μια εταιρεία μετατρέπεται σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, όταν μάλιστα αναπτύσσονται φαινόμενα έντονου ανταγωνισμού κι όταν η
πλειονότητα των πολιτών προσπαθούν να εξασφαλίσουν
ρυθμίσεις διακανονισμού στην εξόφληση λογαριασμών
ρεύματος. Σημειώνεται δε ότι λόγω των αυξημένων διακανονισμών στην εξόφληση λογαριασμών ρεύματος και λόγω
της είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ από την ΔΕΗ πολλά καταστήματα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το κοινό και απαιτείται
άμεσα να ενισχυθούν με προσωπικό.
Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Π
 ότε θα σταματήσει να εισπράττεται το τέλος ΕΕΤΗΔΕ από την ΔΕΗ ΑΕ; Έχουν ενισχυθεί με προσωπικό
τα καταστήματα λιανικής προκειμένου να ανταποκρίENΩΣΗ
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Ε ΡΩ Τ Η Σ Η
νονται στις αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης
κοινού;
2. θ α προχωρήσει η ΔΕΗ σε προσλήψεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων ή θα απαξιώσει κάθε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού με την καθημερινή αδράνεια της
Διοίκηση προκειμένου να αναπτυχθεί δίκτυο
franchise καταστημάτων, σαν αυτό που αναφέραμε; Θα συνεχίσει να εκτελείται ένα διαχρονικό έγκλημα σε βάρος των καταστημάτων της εμπορίας της ΔΕΗ;
3. Ό
 ταν σήμερα κλείνουν πολλά καταστήματα, κυρίως στις εισπράξεις γιατί η διοίκηση της ΔΕΗ επιμένει σε συνεργασία με
ανταγωνιστή της ΔΕΗ, δημιουργώντας
ένα κοινοπρακτικό σχήμα ΔΕΗ-DAMCO,
με ποσοστό συμμετοχής 49%-51% σε
καταστήματα εμπορίας;
4. Π
 ως και γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος ανταγωνιστής της ΔΕΗ; Αν η
ΔΕΗ, βρίσκεται στην αναζήτηση ενός
εταίρου γιατί δεν έκανε ένα διαγωνισμό;
5.	Ποιο το όφελος για την ΔΕΗ από την
συνεργασία αυτή; Γιατί δεν αναπτύσσεται το δίκτυο καταστημάτων
της ΔΕΗ, βάζοντας μάλιστα και
άλλα προϊόντα σε αυτά; Γιατί αφήνονται οι πρωτοβουλίες αυτές σε
ανταγωνιστικά συμφέροντα;
6.	Γιατί εκχωρείται το σήμα της ΔΕΗ και ταυτόχρονα η
ΔΕΗ πρόκειται να καταβάλει 980 χιλιάδες ευρώ, για
το μετοχικό κεφάλαιο, και η DAMCO -που δεν παρουσιάζει καμία αναγνωρισιμότητα το σήμα της- να μην
καταβάλει κεφάλαιο για να καλύψει την διαφορά αναγνωρισιμότητας σημάτων;
7. Ε λήφθη υπόψη στην απόφαση ότι η αγορά των Φωτοβολταϊκών βρίσκεται σε ώριμο στάδιο, η ύφεση της
Ελληνικής Οικονομίας και η πτώση των τιμών στο τιμολόγιο των ΑΠΕ;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος
Ουζουνίδου Ευγενία

ENΩΣΗ
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Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ ΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στο κ. Α. Ζερβό
Κύριε Πρόεδρε,
Βιώνουμε πρωτόγνωρα πράγματα με
την λειτουργία των καταστημάτων της
εμπορίας. Κάθε μέρα που περνά η συσσώρευση των καταναλωτών, αντί να μειώνεται, αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο,
ενώ το προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων μειώνεται σταθερά.
Σε αυτό συντελεί η μετατροπή της ΔΕΗ
σε ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό χωρίς,
όμως, να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή
με πρόδηλα τα στοιχεία της έλλειψης προσωπικού, ενώ δεν μπορεί να αγνοηθεί το
γεγονός ότι μία σειρά καταστημάτων υπολειτουργούν ή έβαλαν λουκέτο.
Για παράδειγμα, σε πάρα πολλά καταστήματα της περιφέρειας oι εισπράξεις
λειτουργούν δύο φορές την εβδομάδα,
ενώ παραμένουν σε λειτουργία μόνο όσα
βρίσκονται στην πρωτεύουσα των νομών.
Στην Αττική η κατάργηση των εισπράξεων
σε Κυψέλη και Χαλάνδρι σε συνδυασμό με
το κλείσιμο των καταστημάτων Κεραμικού
και Νίκαιας, έχουν προκαλέσει μία υπερσυσσώρευση κόσμου, κυρίως στο κεντρικό κατάστημα της Αριστείδου, χωρίς να
λαμβάνεται καμία μέριμνα για αλλαγή της
ζοφερής αυτής κατάστασης.
Άραγε, με πόση ευκολία καταργούνται οι

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



εισπράξεις ή μπαίνει λουκέτο σε ένα κατάστημα που αποτελεί την βιτρίνα της ΔΕΗ;
Επίσης φημολογείται ότι παρά την έλλειψη
προσωπικού, θα μεταφερθεί προσωπικό
από τα καταστήματα προκειμένου να στελεχωθεί ο κλάδος κάθε περιφέρειας!!!
Δηλαδή αποψιλώνεται η πρώτη γραμμή για
να ενισχυθεί η οπισθοφυλακή! Όλα αυτά
συμβαίνουν προφανώς στα πλαίσια ενός
νέου «φιλόδοξου οργανογράμματος», που
πάνω από όλα απαιτεί προσωπικό το οποίο
δυστυχώς δεν υπάρχει, εκτός και κρίνεται
σκόπιμο να θυσιαστούν τα πρακτορεία
προς χάρη του κλάδου. Δηλαδή κάνουμε
στρατηγούς χωρίς στρατό. Παρατηρείται
επίσης στα πλαίσια προφανώς της αυτονομίας αρκετά στελέχη να σκορπούν αφειδώς χρήματα για ενοίκια, όταν διαθέτει η
ΔΕΗ δικά της κτίρια, όπως για παράδειγμα
στην Πάτρα, όπου υπάρχει αρκετός χώρος
για να στεγαστεί ο κλάδος στο κτίριο της
ΔΕΗ, στην Ακτή Δυμαίων, αλλά εμείς πληρώνουμε ενοίκιο, ενώ στοχεύουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά, δηλαδή και άλλα
χρήματα, αν μεγαλώσει ο κλάδος. Αξίζει
επίσης να αναφέρουμε ότι στην Κέρκυρα
καταβάλλει η ΔΕΗ, επί ένα χρόνο ενοίκιο
χωρίς να έχει γίνει η μετεγκατάσταση της
Εμπορίας!!! Αν ήταν ιδιωτική επιχείρηση
θα λειτουργούσε με αυτούς τους ρυθμούς;
Ή θα επιχειρούσε να νοικιάσει κατάστημα
στην Πάτρα με 15χιλιάδες ευρώ το μήνα;
Επιπλέον, το ερώτημα που προκύπτει
είναι: πως δεχόμαστε την μετατροπή της
επιχείρησης σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους και ταυτόχρονα να μην
απαιτείται από την κεντρική εξουσία νέες
προσλήψεις προσωπικού, προκειμένου να
ενισχύσουν την πρώτη γραμμή στην εξυ-

πηρέτηση του καταναλωτή και την είσπραξη των χαρατσιών που επιβάλλει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί δεν ζητάτε εξαίρεση
από την κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν
νέες προσλήψεις;
Απαιτείται να αναληφθούν μία σειρά από
μέτρα προκειμένου να προστατευθούν τα
συμφέροντα της επιχείρησης και να «ανασάνει το προσωπικό», από την αφόρητη
πίεση του πελάτη. Η αδράνεια οδηγεί στην
εκχώρηση αρμοδιοτήτων της επιχείρησης
σε τρίτους, με ότι αυτό συνεπάγεται για το
μέλλον της εμπορίας, αλλά και όλου του
Ομίλου.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχτούμε
για πολύ ακόμη την ίδια κατάσταση. Δηλαδή να απαξιώνεται στα μάτια της κοινής
γνώμης η επιχείρηση και να εργάζεται το
προσωπικό σε πρωτόγνωρες εργασιακές
συνθήκες.
Απαιτείται η δημιουργία νέων καταστημάτων και νέες προσλήψεις για ενίσχυση
της πρώτης γραμμής, ενώ ο διακανονισμός του Ηλεκτρικού Ρεύματος σε δόσεις,
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δοθεί
σε εργολάβο που λειτουργεί ως τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Άραγε, τα έσοδά μας
θα κανονίζονται και θα διασφαλίζονται από
τρίτους και μάλιστα από εργολάβο ο οποίος θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του πελάτη; Χαρίζουμε το πελατολόγιο μας στη
Mediatel;
Τέλος απαιτείται να προσδιορίσετε και
να αποφασίσετε τι εμπορικό τμήμα θέλετε σήμερα και αύριο. Αυτή η πολιτική
που ασκείτε στο συγκεκριμένο τμήμα της
επιχείρησης και εφαρμόζετε μέχρι σήμερα μας βρίσκει αντίθετους γιατί προσδίδει
αβεβαιότητα για το αύριο και ζητάμε άμεσα αλλαγή αυτής της πολιτικής.
Ου γαρ μέλει ενεχώρει έτι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κοινοποίηση:
- Αντιπρόεδρο & Αναπληρωτή Διευθύνων
Σύμβουλο κ.Δόλογλου Κ.
- Γενικό Δ/ντή Εμπορίας κ. Καραλάζο Λ.
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Α ΠΟΚ Α Λ Υ Ψ Η
ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Τ.Ε. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΡΑ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κύριε Διευθυντά,
Με τα από 37/8.4.2009 και 9/28.7.2011 υπομνήματά μας, είχαμε
διαμαρτυρηθεί έντονα στην πρόθεση από πλευράς της Επιχείρησης
να προχωρήσει σε ηλεκτρονική παρακολούθηση.
Διαπιστώνουμε ότι και σήμερα, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του
εγκατεστημένου εσωτερικού κυκλώματος τηλεόρασης στο κτίριο
της Ακτής Δυμαίων, εκτός από την παρακολούθηση των ταμείων
εσωτερικών εισπράξεων, εγκαταστάθηκαν κάμερες και στους χώρους εργασίας. Με την παρακολούθηση να γίνεται και από τους
αντίστοιχους Η/Υ του Διευθυντή Πωλήσεων Πάτρας και της Ιεραρχίας της Επιχείρησης.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί κατάφορη παραβίαση των μέχρι τώρα
αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η
οποία δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης μόνο σε χώρους που αφορούν τη προστασία προσώπων ή
αγαθών ή ρύθμιση κυκλοφορίας και βέβαια μετά από έγκρισή της.
Για το λόγο αυτό σας καλούμε όπως μας προσκομίσετε αντίγραφα:
• Τ ης αίτησης που έχει κατατεθεί και την άδεια που έλαβε η
ΔΕΗ από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για
τις υπόψη κάμερες.
• Τις κατόψεις που έχουν κατατεθεί στον αντίστοιχο φάκελο
μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
• Ποιος είναι ορισμένος σαν υπεύθυνος στην Αρχή Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων.

Παράλληλα θα πρέπει να μας ενημερώσετε γιατί δεν έχετε τοποθετήσει τα προβλεπόμενα ταμπελάκια που η νομοθεσία ορίζει και
γιατί δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 11 του Ν. 2472/1997 όπου προβλέπει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να ενημερώνονται και να διατυπώνουν γνώμη, πριν την εισαγωγή μεθόδων
ελέγχου και παρακολούθησης εργαζομένων;
Εάν δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, που δεν έχει
τηρηθεί όσο αφορά τη γνώμη μας, η Επιχείρηση έχει υποπέσει σε
παράνομη ενέργεια κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 άρθρο 2 παρ.
δ’ και άρθρο 14, και παραβιάζει Ευρωπαϊκή Οδηγία (115/2001).
Σαν Τ.Ε. ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η Επιχείρηση σε «ΖΟΥΓΚΛΑ» και να εφαρμοστούν ενέργειες που καταρρακώνουν την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, προσβάλλοντας την
προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στο ξήλωμα των παράνομων καμερών από τους χώρους εργασίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε, εκτός από την καταγγελία στους αρμόδιους φορείς, να το πραγματοποιήσουμε εμείς διαφυλάσσοντας τη
νομιμότητα και τα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και πελατών.
Για την Τ.Ε. Ε.ΔΟ.Π./Δ.Ε.Η.
Ο Πρόεδρος
Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ

Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου
Α

ποκαλυπτικές οι φωτογραφίες που
δημοσιεύουμε για την εικόνα που παρουσιάζει το κατάστημα πωλήσεων στην
Κόρινθο.
Αντί λοιπόν, οι υπεύθυνοι της Εμπορίας
και ο κύριος Λίλης να δώσει στο κατάστημα της Κορίνθου ή της Καλαμάτας προτεραιότητα, πρόκρινε την Σπάρτη όπου δεν
είμαστε αντίθετοι στην ανακαίνισή του,
αλλά βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα άλλα δύο, αφού δεν πέρασαν
πολλά χρόνια που έχει ανακαινισθεί.
Άλλωστε και η επισκεψιμότητα πελατών
είναι σαφώς μεγαλύτερη και στα δύο. Γιατί
άραγε λειτουργεί έτσι ο κύριος Λίλης, γιατί διοικεί τη ΔΕΗ σαν να είναι τσιφλίκι του;
Ποιος θα τον ανακαλέσει στην τάξη;
ENΩΣΗ
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ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Αδιέξοδος η κατάσταση για το ασφαλιστικό μας σύστημα. Η μια μετά την άλλη οι μονάδες βάζουν λουκέτο με αποτέλεσμα να επαληθεύονται οι φήμες ότι τον ΕΟΠΥΥ θα τον μετατρέψουν από οργανισμό παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε αγοραίες υπηρεσίες υγείας, όπου
μάνατζερ θα είναι οι Γερμανοί σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου.
Ζητάμε να επιστρέψουν οι συνάδελφοί μας στη ΔΕΗ, εκεί που κλείνουν οι δικές μας μονάδες είτε αυτές είναι ΓΑΠ είτε είναι ΠΕΚΑ.
Επίσης πρέπει να επανεξετασθούν οι παρακρατήσεις που γίνονται για τις ασφαλιστικές μας εισφορές, αφού οι μειώσεις στις συντάξεις
και το ΕΦΑΠΑΞ δεν δικαιολογούν τέτοιες κρατήσεις, αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στις κρατήσεις αλλά έχουν πλέον καταργηθεί (οδοντοθεραπεία, λογοθεραπεία, οπτικά).

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ στον ΕΟΠΥΥ

Ε

ίναι γνωστό σε όλους τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε τόσο οι εργαζόμενοι, όσο
και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, εξ’αιτίας των διαχρονικών μεταβολών που υφίσταται ο ασφαλιστικός μας φορέας.
Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνά διαπιστώνει κανείς την διάλυση των ΠΕΚΑ και των Πολυϊατρίων εξ’αιτίας της έλλειψης προσωπικού
– κυρίως ιατρών – ενώ το προσωπικό είναι
τελείως ξεκρέμαστο, και στερείται κάθε διοικητικής μέριμνας, αφού βλέπει τα μισθολογικά
του δικαιώματα κάθε μέρα να διολισθαίνουν
και να μην μπορεί να λάβει όπως για παράδειγμα την μισθολογική του εξέλιξη, γιατί δεν
υπάρχει διοικητική ιεραρχία για τους αποσπασμένους συναδέλφους μας του νέου φορέα,
ενώ η ΔΕΗ αρνείται να παίξει αυτό το ρόλο
προβάλλοντας αναρμόδια λόγω έλλειψης υπηρεσιακών αποφάσεων. Άραγε γιατί δεν λύνουν
αυτό το θέμα και δεν εφαρμόζεται ότι ισχύει
με τους άλλους αποσπασμένους στο δημόσιο;
Επίσης, πρέπει να τηρηθεί η 253/11-12-2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΗ, που αναφέρει ότι σε περίπτωση παύσης
λειτουργίας των ΓΑΠ, πολυϊατρείων και ΠΕΚΑ
οι συνάδελφοι με αίτησή τους θα επιστρέψουν
στη ΔΕΗ.

Το παράξενο, όμως, της όλης υπόθεσης
είναι ο εμπαιγμός που παρατηρείται από τους
αρμόδιους του ΕΟΠΥΥ και μετά από τόσο
χρόνο λειτουργίας, στερείται συγκεκριμένης
πολιτικής, ενώ παρατηρείται άλλοτε να συμφωνούν για την λειτουργία των ΠΕΚΑ και πολυϊατρείων και άλλοτε να τηρούν τις εντολές
της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί στην διάλυση
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Πιο συγκεκριμένα, ενώ δηλώνουν στην
συνάντηση με την επιτροπή της ΓΕΝΟΠ, ότι
το ΠΕΚΑ Πτολεμαΐδας θα ενσωματωθεί στον
ΕΟΠΥΥ και θα μείνει το ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, μετά
την επίσκεψη του βουλευτή κύριου Παπαδόπουλου στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, διαβάσαμε
στα site ότι τα ΠΕΚΑ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας
τελικά μένουν ως έχουν.
Ενώ παρουσιάζονται ότι ενδιαφέρονται για
την στελέχωση των ΠΕΚΑ, ξαφνικά κυκλοφορεί λίστα για την μετακίνηση γιατρών – πρόσληψη ΑΣΕΠ – σε μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Άραγε
είναι υπέρ της λειτουργίας των ΠΕΚΑ ή όχι;
Τελικά τι ισχύει;
Αν πράγματι οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ θέλουν
την λειτουργία των ΠΕΚΑ και των πολυϊατρείων τότε πρέπει να τα στελεχώσουν από ιατρούς, να ενοποιήσουν τα πολυϊατρεία των

Αθηνών, προκειμένου να εξοικονομήσουν
χρήματα από την καταβολή των ενοικίων, να
επισκευάζονται άμεσα τα μηχανήματα που
τίθενται εκτός λειτουργίας, αλλά και να παρέχονται απαραίτητα υλικά ώστε να μην παροπλίζονται εργαστήρια. Επιπλέον, απαιτείται
να λειτουργήσουν οι υγειονομικές επιτροπές,
ώστε να μπορούν οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετούνται και να μην δημιουργείται εντύπωση
ότι όλα είναι υπό κατάρρευση. Μόνο έτσι θα
πείσουν συνταξιούχους και μισθωτούς στη
ΔΕΗ, ότι θέλουν να διατηρήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να διατηρήσουν
θέσεις εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα
προκρίνεται η διγλωσσία, η κοροϊδία, όσο και
ο εναγκαλισμός με την τρικομματική κυβέρνηση που θέλει να παραδώσει την υγεία στα
ιδιωτικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι αν δεν δοθούν λύσεις, θα
προβούμε σε άλλες δράσεις, ώστε να προστατέψουμε το ασφαλιστικό και τους συναδέλφους μας.
Τέλος, ζητάμε ως ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, άμεση συνάντηση με τον κύριο Παπαγεωργόπουλο προκειμένου να ενημερωθούμε και να εκφράσουμε και τις απόψεις μας.

S.O.S. ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΚΑ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ
ι φήμες δίνουν και παίρνουν τελευταία
Ο
για το μέλλον των ΠΕΚΑ. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν την τύχη

των ΓΑΠ!!! Δηλαδή λουκέτο αδιαφορώντας
για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
σήμερα στους ασφαλισμένους συναδέλφους μας στη ΔΕΗ.
Άρα, αν ισχύσει αυτό μετά την κατάργηση
των υπηρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ στην περιφέρεια θα οδηγηθούμε σε οριστική ταφόπλακα
του ασφαλιστικού μας σύστημα.
Γι’αυτό απαιτείται άμεση παρέμβαση.
Η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε από τη
ΓΕΝΟΠ σε συνεργασία με την Διοίκηση της
ΔΕΗ, πρέπει να δράσει μεθοδικά πριν βρεθούμε προ τετελεσμένων καταστάσεων και
διαλυτικών μορφών που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Άραγε γιατί υπάρ

χει μία τόση υποτονική δράση των μελών
της εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων;
Γνωρίζουν οι αρμόδιοι τον ΕΟΠΥΥ, ότι
στα πολυϊατρεία όποιο μηχάνημα χαλάει,
είτε πρόκειται για το ακτινολογικό, είτε για
το μικροβιολογικό ακόμη και για το οδοντιατρικό δεν επισκευάζεται, αφού δεν δίνει
χρήματα ο ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας μέγα ζήτημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,
ενώ παράλληλα θησαυρίζουν τα ιδιωτικά
εργαστήρια. Δεν είναι φανερό ότι απαιτείται μία διοικητική αυτοτέλεια για μία σειρά
ζητημάτων προκειμένου να λειτουργήσει ο
φορέας μας; Όπως είναι η πρωτοβάθμιες
και δευτεροβάθμιες επιτροπές!!!
Δηλώνουμε ότι θα ζητήσουμε συνάντηση
με τους αρμοδίους του ΕΟΠΥΥ, ενώ περιμένουμε τις δεσμευτικές παρεμβάσεις της

επιτροπής για το ασφαλιστικό (ΓΕΝΟΠΔΕΗ). Ταυτοχρόνως ζητάμε να τηρηθεί η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΕΗ που λέει ότι «όποιες υπηρεσίες του
ασφαλιστικού μας συστήματος κλείνουν,
τότε οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές θα επιστρέψουν στη ΔΕΗ». Γιατί άραγε
δεν τηρείται η απόφαση αυτή για τα ΓΑΠ;
Επίσης για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφού αποδεσμεύτηκαν οι συνάδελφοι από την Διοίκηση του
ΙΚΑ, ζητάμε την άμεση επιστροφή τους στη
ΔΕΗ.
Καλούμε την Διοίκηση της ΔΕΗ άμεσα
να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης.
Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ
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Τι είναι η μικρή ΔΕΗ

Ε

δώ και καιρό, ένας νέος όρος έχει μπει
στη ζωή μας, η μικρή ΔΕΗ. Πρόκειται
για την υλοποίηση τόσο της ευρωπαϊκής
επιταγής για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και απαίτηση των δανειστών της χώρας.
Τι θα είναι όμως αυτή η μικρή ΔΕΗ και
από πού θα προέλθει;
Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς μονάδες ισχύος 2000 MW θα
αποτελέσουν την προίκα της μικρής ΔΕΗ,
η οποία θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί
το αργότερο μέχρι το 2015. Οι μονάδες
αυτές της ΔΕΗ θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό μείγμα του σημερινού παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης, ώστε η
νέα εταιρεία να είναι πλήρης και να μπορεί
άμεσα να μπει σε ανταγωνισμό με τη ΔΕΗ,
επί ίσοις όροις, διαθέτοντας ένα μερίδιο
της τάξης του 30%.
Οι πληροφορίες που έχουν δει μέχρι
σήμερα το φως της δημοσιότητας, αναφέρουν ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα
αντιπροσωπευτικά πάγια: ο λόγος για τρεις

Δ ΩΡ Α Κ Ι

λιγνιτικές μονάδες,
μία στη Φλώρινα και
δύο μονάδες στο Αμύνταιο, μία μονάδα
φυσικού αερίου στην Κομοτηνή αλλά και
τέσσερις υδροηλεκτρικές μονάδες από
το συγκρότημα του ποταμού Νέστου. Οι
μονάδες αυτές αντιστοιχούν στο 30% της
σημερινής παραγωγικής βάσης της ΔΕΗ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λιγνιτικές μονάδες του Αμύνταιου και της Φλώρινας
ξεπερνούν τα 900 MW (600 MW + 330
MW), η μονάδα φυσικού αερίου της Κομοτηνής έχει ισχύ 485 MW και τα υδροηλεκτρικά του ποταμού Νέστου (ΥΗΣ Θησαυρού και Πλατανόβρυσης) έχουν ισχύ
489 MW. Έτσι, συνολικά, η μικρή ΔΕΗ θα
προικοδοτηθεί με μονάδες τουλάχιστον
1.904 MW. Τα ετήσια EBITDA των συγκεκριμένων μονάδων κινούνται μεταξύ 250
και 450 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη
που είχε πραγματοποιήσει για λογαριασμό της ΔΕΗ ο οίκος Booz και με βάση
τα στοιχεία του 2008, οι δύο μονάδες
του Αμύνταιου παρουσίαζαν EBITDA της
τάξης των 82 έως 107 εκατ. ευρώ, ενώ,

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ,
εφόσον υλοποιηθούν συγκεκριμένες
επενδύσεις, τα EBITDA θα μπορούσαν
να φτάσουν στα επίπεδα των 160 έως
200 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, η Φλώρινα κινείται σε επίπεδα από 90 έως 110 εκατ. ευρώ, ωστόσο στη συγκεκριμένη μονάδα υπάρχει
πρόβλημα με την τροφοδοσία σε καύσιμο. Η μονάδα της Κομοτηνής εμφανίζει
EBITDA που κυμαίνονται από τα 47 έως
τα 96 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά, δηλαδή, στη μικρή ΔΕΗ
περνά το κομμάτι της εταιρείας που αφορά τους τομείς πρωτίστως της παραγωγής και στη συνέχεια από τα ορυχεία και
την εμπορία. Η συνολική αξία των παγίων
της παραγωγής ανερχόταν στα τέλη του
2012 στα 5,118 δισ., των ορυχείων στο
1,51 δισ. και της εμπορίας στα 35 εκατ.
ευρώ, δηλαδή λογιστικά το κομμάτι της
ΔΕΗ που τίθεται προς πώληση αναλογεί
στο 30% μιας αξίας που πλησιάζει στα
7 δισ. ευρώ ή, αλλιώς, κοντά στα 2 δισ.,
χωρίς τον δανεισμό και τις αποσβέσεις.

Οι μνημονιακές αλλαγές στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας

Κ

ι ενώ η προσοχή της κοινής γνώμης είναι επικεντρωμένη στις αυξήσεις ή το «πάγωμα» των τιμολογίων χαμηλής
τάσης, ενώ η ελληνική κοινωνία παραζαλισμένη από την παρατεταμένη, βαθιά οικονομική κρίση προσπαθεί να βρει σημεία
στήριξης και να προχωρήσει παρακάτω, στον κλάδο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συντελούνται τεκτονικού χαρακτήρα αλλαγές, κατ’ απαίτηση των Μνημονίων, οι οποίες διαμορφώνουν
ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που γνωρίζαμε ως
σήμερα.
Συγκεκριμένα, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει το δραστικό
περιορισμό και την αλλαγή δύο μεταβατικών μηχανισμών που
λειτουργούσαν ως ενισχύσεις για τους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας. Από τις αλλαγές αυτές αναμένεται να προκύψει μια
συνολική εξοικονόμηση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, που θα
κατευθυνθεί ως όφελος προς τη ΔΕΗ (και η οποία καλείται να
αποφασίσει εάν θα το μετακυλίσει στους καταναλωτές ή όχι).
Ποιες είναι οι αλλαγές;
1) Ο μεταβατικός μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους
διατηρείται για έναν χρόνο, ωστόσο καταργείται το περιθώριο
10% που ίσχυε. Ο μηχανισμός καταργείται πλήρως από τις 30
Ιουνίου του 2014 (γνωστό και ως cost recovery mechanism, ο
μεταβατικός μηχανισμός είχε θεσπιστεί προκειμένου να αμβλυνθεί το μειονέκτημα που είχαν οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ
απέναντι στον καθετοποιημένο παίκτη, εξαιτίας των στρεβλώENΩΣΗ
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σεων και της ημιτελούς απελευθέρωσης της αγοράς).
2) Από την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργείται ο κανόνας
του 30% που αφορούσε στη δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλουν
προσφορές κάτω από το μεταβλητό κόστος παραγωγής. Θεωρητικά η κατάργηση του κανόνα θα οδηγήσει σε αύξηση της
λιγνιτικής παραγωγής, εφόσον βεβαίως υπάρχουν διαθέσιμες
μονάδες της ΔΕΗ.
3) Αναμορφώνεται ο μεταβατικός μηχανισμός διασφάλισης ισχύος: Το σύνολο των μονάδων διατηρούν τα ΑΔΙ που λάμβαναν
μέχρι σήμερα (πλην των μονάδων της ΔΕΗ που απεντάσσονται από την αγορά), δηλαδή 10.339MW. Επιπλέον 3998MW
μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου και ανοικτού
κύκλου, θα εκδίδουν και δεύτερο αποδεικτικό. Με τη νέα κατανομή (ένα ΑΔΙ για τις θερμικές μονάδες και 2 ΑΔΙ για τις
σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου) το συνολικό κόστος ανά
MW που θα πληρωθεί από τους προμηθευτές ανέρχεται σε
59000/MW (από 45.000/MW που ισχύει σήμερα).



ο Τ Υ Π Ο Σ Ε ΓΡΑΨΕ
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ΑΠΕ
Το ειδικό τέλος ΑΠΕ και τα συνήθη υποζύγια

Ε

ν μέσω θέρους η κυβέρνηση σχεδιάζει την επιβολή ενός ακόμη χαρατσιού
στους καταναλωτές, οι οποίοι αποδεικνύεται πως είναι τα καλύτερα υποζύγια
του μνημονιακού άχθους. Από διάφορες
πηγές διαρρέεται πως είναι αναπόφευκτη
η νέα σημαντική αύξηση στο ειδικό τέλος
ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ). Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές, μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ φορτώνονται το κόστος πληρωμής
της ακριβής ενέργειας που παράγουν τα
φωτοβολταϊκά.
Θα είναι η τρίτη κατά σειρά αύξηση
που αποφασίζεται στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων μέσα σε
λίγους μήνες και, σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, το κόστος θα αυξηθεί από 9,3
ευρώ σε τουλάχιστον 15 ευρώ οι 1.000
κιλοβατώρες.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα μέσο
νοικοκυριό που καταναλώνει 1.600 κιλοβατώρες το τετράμηνο και σήμερα πληρώνει περίπου 14,9 ευρώ, από το επόμενο τετράμηνο θα πληρώνει 24 ευρώ ή
συνολικά 72 ευρώ τον χρόνο αντί 44,64
ευρώ μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, για ένα
νοικοκυριό με κατανάλωση 2.000 κιλοβατώρες το τετραμηνιαίο κόστος θα
αυξηθεί από τα 18,6 ευρώ στα 30 ευρώ

και ισοδυναμεί με επιβάρυνση 34 ευρώ
ετησίως.
Οι αυξήσεις στο «πράσινο» χαράτσι
ισοδυναμούν με επιπλέον 150 εκατ.
ευρώ ώστε τα έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ
να φτάσουν τα 400 εκατ. ευρώ, και είναι
ουσιαστικά ο εύκολος τρόπος προκειμένου η κυβέρνηση να φορτώσει στους
καταναλωτές τα ελλείμματα του ειδικού
λογαριασμού ΑΠΕ και να συνεχίσει να
αποζημιώνει με υψηλές εγγυημένες τιμές τους παραγωγούς ενέργειας από
φωτοβολταϊκά.
Οι αυξήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν, ακόμη και αν το ΥΠΕΚΑ λάβει κι
άλλα μέτρα (μείωση εγγυημένων τιμών
κ.ά.), ενώ ενδεικτική είναι η εκτίμηση
του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής

Ενέργειας ότι για να κλείσει η τρύπα του
ειδικού λογαριασμού το 2014 (μνημονιακή υποχρέωση) και εφόσον δεν ληφθούν
άλλα μέτρα, απαιτείται ο τριπλασιασμός
του ΕΤΜΕΑΡ από τα 9,3 ευρώ στα 24-27
ευρώ οι 1.000 κιλοβατώρες. Μέσα στο
2013 το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ αναμένεται να ξεπεράσει τα 641 εκατ. ευρώ για
να φτάσει το 1,225 δισ. ευρώ το 2014,
οπότε βάσει μνημονιακής υποχρέωσης
η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει βρει
λύση για να το μηδενίσει.
Το πρόβλημα έγκειται στον φρενήρη
ρυθμό διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα
ηλεκτροδότησης, αφού ήδη στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί 2.500 MW φωτοβολταϊκών, κάτι που σημαίνει ότι έχει
ήδη καλυφθεί ο στόχος για το 2020, ενώ
τα επόμενα χρόνια η εγκατεστημένη
ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων
θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Με τη νέα αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ η συνολική επιβάρυνση των καταναλωτών
θα είναι… 4.900% (!) μέσα σε μόλις
τρία χρόνια, αφού μέχρι και το 2011 το
τέλος ΑΠΕ για τους καταναλωτές ήταν
μόλις 0,30 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες.

Γιατί είναι ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα

Ε

νώ είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατέχει
μία από τις πρώτες θέσεις στο φτηνό
ηλεκτρικό ρεύμα, χάρη στην πολιτική στήριξης των εγχώριων καυσίμων, στο τελικό
καταναλωτή φτάνει «αλμυρό» με αποτέλεσμα να παραπονιέται.
Ας δούμε σε ποιες χρεώσεις οφείλεται
αυτό το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα:
1.	Στον στρεβλό τρόπου λειτουργίας της
απελευθερωμένης αγοράς που βασίστηκε στο «υποχρεωτικό pool» προκειμένου
να στηρίξει την ανάπτυξη ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρισμού, αλλά έχει πλέον
κλείσει τον κύκλο του.
2.	Στην υπερφορολόγηση και το πλήθος
των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΦΚ, τέλος υπέρ ΑΠΕ, ΥΚΩ, χρεώσεις δικτύου).



Ο ΕΦΚ αποτελεί το 5%-7% της τελικής
τιμής του ρεύματος, το τέλος ΑΠΕ αντιπροσωπεύει επιπλέον 7%, το ίδιο και οι
ΥΚΩ (7%), ενώ από την 1.1.2013 η τιμή
του ρεύματος για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε επιπλέον κατά 8%-15% λόγω του
κόστους των ρύπων. Είναι χαρακτηριστι-

κό ότι η μέση τιμή της MWh στη μέση
τάση φθάνει στα 115 ευρώ και στην υψηλή τάση τα 80 ευρώ, όταν στη Γερμανία,
για παράδειγμα, η μέση τιμή της MWh
στην υψηλή τάση δεν ξεπερνάει τα 50
ευρώ.
3.	Στην εκρηκτική αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά των φωτοβολταϊκών.
4.	Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ό,τι αφορά το περιβάλλον (ανάπτυξη
των ΑΠΕ, επιβολή επιπλέον κόστους ρύπων στη βιομηχανία), χωρίς να υπάρχει
σύνδεση με τη βιομηχανική πολιτική.
5.	Στην υψηλή τιμής του φυσικού αερίου
που είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ
και μάλιστα επιβαρύνεται από ΕΦΚ 10%.
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Α ΔΙΕ Ξ Ο Δ Ο
Τα φωτοβολταϊκά, ο ΛΑΓΗΕ
ή πως το όνειρο έγινε εφιάλτης

Ξ

εκίνησε με τις καλύτερες προδιαγραφές, θεωρήθηκε ούτε
λίγο ούτε πολύ ως το νέο Ελντοράντο της χώρας, που θα έλυνε
πολλά προβλήματα, μεταξύ των
οποίων ένα σταθερό και χωρίς κόπο
εισόδημα για μικρούς και μεγάλους
επενδυτές και μια σοβαρή ενίσχυση
του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας από ΑΠΕ.
Ωστόσο η πραγματικότητα είναι
πολύ διαφορετική.
Η επιβολή νέας έκτακτης εισφοράς, φανερώνει απλά τα αδιέξοδα
και τα βαθιά δομικά προβλήματα
που έχει αυτός ο κλάδος. Εξαιρώντας τους αγρότες από τη νέα αύξηση της έκτακτης εισφοράς, η κυβέρνηση επιβάλλει πλέον χαράτσι
που φτάνει ακόμα και το 42% στους
παραγωγούς, με στόχο να καλύψει
το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, δηλαδή
του οργανισμού που έχει την ευθύνη της πληρωμής για την ενέργεια
που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά. Παρότι πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση της έκτακτης εισφοράς
μέσα σε πέντε μήνες, το έλλειμμα
του οργανισμού συνεχίζει να αυξάνεται, με αποτέλεσμα η «ηλιακή
ανάπτυξη», που σύμφωνα με τις
κυβερνητικές εξαγγελίες θα βοηθούσε την Ελλάδα να βγει από την
κρίση, να έχει στην ουσία παγώσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η «μαύρη τρύπα» που υπάρχει σήμερα στα
ταμεία του ΛΑΓΗΕ, ενός οργανισμού
που δημιουργήθηκε μόλις το 2011,

ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

φτάνει τα 330 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της
χρονιάς θα ξεπεράσει ακόμα και τα
400 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι
πληρωμές στους παραγωγούς καθυστερούν από 6 έως και 8 μήνες,
ενώ η αστάθεια που επικρατεί στην
αγορά απομακρύνει τους ξένους
επενδυτές από τον ελληνικό χώρο,
κάτι που φαίνεται και από τους διεθνείς διαγωνισμούς για τα πολυδιαφημισμένα «ηλιακά πάρκα-μαμούθ»
σε Μεγαλόπολη και Κοζάνη, οι
οποίοι κηρύχθηκαν άγονοι.
Την ίδια στιγμή , το διαρκώς αυξανόμενο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, του
οργανισμού δηλαδή που κλήθηκε
να διαχειριστεί αυτό τον κλάδο,
οδηγεί τα πράγματα στα άκρα. Οι
ιδιώτες παραγωγοί, κυρίως εκείνοι
που προέρχονταν από τις αγροτικές
περιοχές, με τις καθυστερήσεις
στις πληρωμές, αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνεια που πήραν από
τις τράπεζες για την εγκατάσταση
και ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών
τους, ενώ, από την άλλη πλευρά,
έχουν μειώσει και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους, αφού στα εδάφη
αυτά έχουν εγκαταστήσει τους ηλιακούς συλλέκτες τους.
Η περίπτωση των φωτοβολταϊκών
και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν, ως πανάκεια όλων των
προβλημάτων της χώρας, είναι ένα
κλασσικό παράδειγμα του ονείρου
που μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Τα χρέη, οι ωραίοι και
η αγορά που βουλιάζει

Φ

αύλος ο κύκλος των χρεών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου τα χρέη του ενός μεταφέρονται στον άλλον, δημιουργώντας μια νοσηρή κατάσταση στον κλάδο και θέτοντας σε κίνδυνο
ολόκληρη την ελληνική οικονομία.
Αυτή η αλυσίδα χρεών δεν έχει αρχή, μα ούτε και
τέλος, αφού με την επίκληση της οικονομικής δυσπραγίας, κάθε μικρός ή μεγάλος παίκτης της αγοράς, θεωρεί καλύτερο να ενταχθεί στην κατηγορία
των «κακοπληρωτών», παρά να θέσει σε κίνδυνο
την όποια οικονομική ρευστότητα διαθέτει.
Σύμφωνα με όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως
της δημοσιότητας, η κατάσταση στον κλάδο έχει
διαμορφωθεί ως εξής:
Τα χρέη ηλεκτροπαραγωγών φυσικού αερίου και
άλλων επιχειρήσεων προς τη ΔΕΠΑ ανέρχονται σε
600 εκατ. Ευρώ, τα 400 εκατ. εκ των οποίων ανήκουν στους πρώτους.
Στη ΔΕΠΑ σύμφωνα με πληροφορίες χρωστάνε ακόμα γύρω στα 70 εκατ. Ευρώ η Βιομηχανία
Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), 100 εκατ. Ευρώ
η ΔΕΗ, ποσό το οποίο η Επιχείρηση διαψεύδει, η
ΕΘΕΛ 15 εκατ. Ευρώ κ.ά.
Από την άλλη πλευρά ο ΑΔΜΗΕ, ο διαχειριστής
του συστήματος ηλεκτρισμού, χρωστάει στους
ηλεκτροπαραγωγούς φυσικού αερίου περίπου 500
εκατ. Ευρώ, όπως ενημέρωσε τη ΔΕΠΑ ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).
Από την πλευρά της η ΔΕΗ χρωστάει πάνω από
330 εκατ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, που είναι θυγατρική
της εταιρεία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφόρηση
που έδωσε ο πρόεδρος της Επιχείρησης Αρθούρος
Ζερβός οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ
έχουν φθάσει στα 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
περίπου τα 500 εκατ. ευρώ θεωρούνται επισφαλή.
Τέλος, η αλυσίδα των χρεών κλείνει με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στους
οποίους ο ΛΑΓΗΕ χρωστάει πάνω από 400 εκατ.
Ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά από τα παραπάνω ποσά τα αμφισβητούν οι φορείς ή οι εταιρείες,
ωστόσο είναι προφανές ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα συνηθισμένα όρια και βρίσκεται στα
άκρα. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η φημολογούμενη σκέψη της κυβέρνησης για ενίσχυση του κλάδου
μέσω «ενέσεων ρευστότητας». Το ερώτημα, όμως,
είναι που θα βρει το ρευστό;



Ε ΠΕΔΥΣΕΙΣ
Μονάδα V Πτολεμαΐδας: η κορωνίδα των επενδύσεων

Τ

α τελευταία τρία χρόνια ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΗ συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων
ευρώ, όπως είναι η νέα μονάδα φυσικού
αερίου στο Αλιβέρι, ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, η νέα μονάδα
φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη -που βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής- και
έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ
παράλληλα υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός
περιβαλλοντικών έργων.
Στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ η νέα
λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V, συμβατικής
αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, είναι μια από
τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις
που έχουν γίνει στη χώρα και η μεγαλύτερη
από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που
έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η νέα λιγνιτική μονάδα θα διαθέτει
την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, με ισχύ
660 MW για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 140 MW για θερμική ενέργεια για
τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα.
Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της νέας
Μονάδας ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής
νομοθεσίας, βελτιώνοντας σημαντικά την
περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, γιατί θα
αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες
Μονάδες, αφού θα πετύχει μεγάλη μείωση
της κατανάλωσης λιγνιτών (κατά 40%) εξασφαλίζοντας πολύ μεγάλες μειώσεις των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2)

και των ρύπων.
Παράλληλα, η νέα Μονάδα θα συμβάλει
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέωση του χαρτοφυλακίου των εγκατεστημένων Μονάδων,
καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι
σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.
Η νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V θα συμβάλει
αποφασιστικά στην προώθηση της Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή της θα
απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι,
ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα
υπερβεί τα 250 άτομα.
Παράλληλα, από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας της θα επωφεληθούν,
άμεσα ή έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του
κύκλου εργασιών τους.
Επιπλέον, η νέα Μονάδα αναβαθμίζει συνολικά και ενισχύει το Ενεργειακό Κέντρο

Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιεί
τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.
Είναι προφανές λοιπόν ότι, η κατασκευή
της νέα μονάδας Πτολεμαΐδα V είναι στρατηγικής σημασίας έργο για τη μελλοντική
βιωσιμότητα και ανταγωνιστική θέση της
ΔΕΗ, καθώς:
Διασφαλίζεται η αναπλήρωση μέρους της
λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, που θα τεθεί
εκτός λειτουργίας τα επόμενα έτη για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους.
Αντικαθίστανται πεπαλαιωμένες μονάδες
με μια νέα σύγχρονη, που ενσωματώνει τις
βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες, οι οποίες εγγυώνται υψηλή οικονομική
απόδοση και τη μέγιστη περιβαλλοντική
προστασία.
Η νέα μονάδα θα είναι μονάδα βάσης,
με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, διασφαλίζοντας το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ
έναντι των ανταγωνιστών της στην ηλεκτροπαραγωγή.
Eτσι, η ΔΕΗ, με τις μεγάλες επενδύσεις
της, θα εξακολουθήσει να παραμένει κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης για την εθνική
οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται, ενισχύοντας
παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασμού της χώρας με την αξιοποίηση
των εγχώριων λιγνιτών.

Σκοτώνουν τους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής όταν γεράσουν

Υ

πηρέτησαν πιστά την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες.
Ακοίμητοι φρουροί, εξασφάλισαν την επάρκεια και την ασφάλεια του δικτύου, χωρίς διακοπές, παρά μόνο για συντήρηση, αγόγγυστα παράγοντας όλη εκείνη την ενέργεια που χρειαζόταν η οικονομία και η κοινωνία. Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου.
Συνολικά 9 μονάδες της ΔΕΗ, οι οποίες υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε ψυχρή εφεδρεία παύουν να μετέχουν από 1ης Ιουλίου στους μηχανισμούς της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού.
Καθώς οι μονάδες αυτές, ωθούνται σε οριστικό κλείσιμο, σηματοδοτώντας το τέλος εποχής για συνολικά 1249MW μονάδων που
έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό τους κύκλο.
Οι μονάδες που βγήκαν από την αγορά (έπαψαν να πληρώνονται
τα λεγόμενα ΑΔΙ δηλαδή το μηχανισμό που πληρώνει τις μονάδες
που είναι διαθέσιμες να παράξουν ενέργεια και να καλύψουν τις


ανάγκες σε ενέργεια
του συστήματος) είναι
παλιές μονάδες λιγνίτη,
πετρελαίου και φυσικού
αερίου, οι οποίες πρακτικά δεν έχουν λειτουργήσει κατά το 2012 και έχουν σημαντικά
χαμηλότερο βαθμό απόδοσης από νεότερες μονάδες: Λιπτολ, Αλιβέρι 3 και 4, Λαύριο 1,2 και 3, Άγιος Γεώργιος 8 και 9 και Πτολεμαϊδα 2. Η συνολική ισχύς των μονάδων που απεντάσσονται από
το μηχανισμό των ΑΔΙ είναι 1249MW. Πάντως η ΔΕΗ διατηρεί το
δικαίωμα, σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, να διατηρήσει και να συμβολαιοποιήσει κάποιες μονάδες ως μονάδες έκτακτης ανάγκης.
Οι υπόλοιπες θα αποσυρθούν οριστικά μειώνοντας το κόστος λειτουργίας της αγοράς.
ENΩΣΗ
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Ε ΡΕΥ Ν Ε Σ
Υδρογονάνθρακες: αλήθειες και ψέματα

Μ

εγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί πως η χώρα «κάθεται»
κυριολεκτικά πάνω σε ένα «καζάνι» με
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι όχι μόνο θα
τη βοηθήσουν να αποπληρώσει τα χρέη
της, μα και να ζήσει με αυτοκρατορική
πολυτέλεια στο διηνεκές. Σε αυτό συνέβαλαν και διάφορα ανεύθυνα δημοσιεύματα, η σπερμολογία των οποίων αγγίζει
τα όρια της τερατολογίας. Η συζήτηση για
τα πετρέλαια στην Ελλάδα για περισσότερο από σαράντα χρόνια συνοδεύεται
από θεωρίες συνωμοσίας και μύθους
απίστευτους.Μυστήριο και θρίλερ για τον
ρόλο του διεθνούς παράγοντα που δήθεν
υπονομεύει και επιβουλεύεται τον εθνικό
πλούτο και άλλα ηχηρά παρόμοια διακινούνται ενίοτε και από υποτιθέμενα σοβαρά χείλη. Τα περισσότερα σενάρια που
κυκλοφορούν κατά καιρούς ξεπερνούν
κάθε φαντασία για κάποιους αόρατους
μυστικούς κώδικες, τις πολυεθνικές,
τους Αμερικανούς και ένα σωρό άλλες
ανοησίες που εξάπτουν την ανθρώπινη
περιέργεια. Συχνά οι ιστορίες για υδρογονάνθρακες αποδείχτηκαν απλώς άνθρακες για πολύ πρακτικούς λόγους που
σχετίζονταν πρωτίστως με τη δυνατότητα
αξιοποίησής τους και όχι τόσο με τις προθέσεις της εκάστοτε ηγεσίας της χώρας.
Ας δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα:
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη τα ονόματα των κοινοπραξιών που θα βάλουν
μπροστά τα γεωτρύπανα στον Πατραϊκό

κόλπο και τα Ιωάννινα μέχρι το τέλος του
χρόνου. Ειδικότερα, το «οικόπεδο» του
Πατραϊκού κόλπου παραχωρείται προς
εκμετάλλευση στην κοινοπραξία των
εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια-EdisonPetroceltic, ενώ η περιοχή των Ιωαννίνων
ανατίθεται στην κοινοπραξία των Energean
Oil and Gas – Petra. Και οι δύο περιοχές
εκτιμάται ότι μπορούν να δώσουν 250 με
280 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ετησίως,
που μεταφράζεται σε 11 δισ. ευρώ κρατικά έσοδα σε βάθος 25ετίας. Επιπλέον,
τα αναμενόμενα έσοδα σε περιφερειακό
επίπεδο για έργα ανάπτυξης και μείωσης
των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανέρχονται σε περίπου 2
δις ευρώ.
Μετά από άδεια του ΥΠΕΚΑ, η νορβηγική εταιρία PGS διαθέτει εδώ και
ημέρες, προς τους ενδιαφερόμενους
τα πρώτα σύνολα δεδομένων από τις
σεισμικές έρευνες που διεξήγαγε στο
Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Η PGS έχει
συλλέξει δισδιάστατα σεισμικά δεδομένα

στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής Ελλάδας και νότια της Κρήτης για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ και τα πρώτα ενδεικτικά
αποτελέσματα (fast track) είναι πλέον
διαθέσιμα. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται, επίσης, δεδομένα μαγνητικών
και βαρυτικών καταγραφών. Μετά από
15 χρόνια αδράνειας, η συγκεκριμένη
περιοχή ξαναμπαίνει στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος μετά μάλιστα και από τις
πρόσφατες, πολλά υποσχόμενες, ανακαλύψεις στην περιοχή της Μεσογείου. Η εν
λόγω περιοχή, που αποτελεί αντικείμενο
του επερχόμενου γύρου αδειοδοτήσεων,
καταδεικνύει μεγάλες δυνατότητες και
σημαντική δυναμική. Στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι η βελτίωση της
κατανόησης της γεωλογικής δομή και των
λεκανών απόθεσης ιζημάτων, καθώς και
ο προσδιορισμός των πετρελαϊκών συστημάτων πριν την εκκίνηση του γύρου
αδειοδοτήσεων, που προγραμματίζεται
για τα μέσα του 2014.
Είναι κάτι παραπάνω από προφανές,
ότι η όποια ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και η αξιοποίηση τους,
δεν είναι θέμα μηνών, αλλά πολυετούς
προσπάθειας και εργασιών. Το όφελος
που θα προκύψει είναι σημαντικό, αλλά
πόρρω απέχει από το να μετατρέψει τους
Έλληνες σε σύγχρονους σεΐχηδες της
Βαλκανικής.

Συνεχίζεται το bra de fer μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ

Μ

ε τα χρέη της ΛΑΡΚΟ
προς τη ΔΕΗ να διαμορφώνονται στα 160 εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζεται
το ιδιόρρυθμό αυτό bra de fer
μεταξύ των δύο επιχειρήσεων,
οι οποίες χρησιμοποιούν όλα
τα μέσα που τους παρέχει το
σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο.
Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να
ENΩΣΗ
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διαφυλάξει τα συμφέροντα της
και για το λόγο αυτό έχει απειλήσει τη ΛΑΡΚΟ με διακοπή
της ηλεκτροδότησης, η οποία,
όμως, δεν υλοποιείται ύστερα
από δικαστικές αποφάσεις που
απαγορεύουν τόσο τη διακοπή
παροχής ρεύματος όσο και την
κατάσχεση των περιουσιακών
στοιχείων της ΛΑΡΚΟ.

Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία, στα τέλη του 2012 τα
χρέη της ΛΑΡΚΟ ήταν 139,2
εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει, βέβαια, να σημειώσουμε πως από
τον περασμένο Δεκέμβριο η
ΡΑΕ έχει ορίσει μια προσωρινή
τιμή προμήθειας του ηλεκτρικού ρεύματος ση ΛΑΡΚΟ ίση
με 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα,

τιμή που προφανώς είναι πολύ
κατώτερη του κόστους παραγωγής για τη ΔΕΗ.
Η διελκυστίνδα αυτή, με την
παρελκυστική τακτική που ακολουθεί η ΛΑΡΚΟ είναι επιζήμια
για τη ΔΕΗ, η οποία καλείται να
επωμιστεί το κόστος των άτυχων επιλογών της διοίκησης
της ΛΑΡΚΟ.


Σ Τ Ρ Ε Β Λ Ω Σ ΕΙΣ
Η ΔΕΗ, η ΡΑΕ και οι στρεβλώσεις στην αγορά Η/Ρ

Α

πό τη μια η κατάρρευση της αγοράς
ηλεκτρικού ρεύματος, από την άλλη
οι επιταγές των Μνημονίων και της
ΕΕ, θέτουν ως πρώτο θέμα της «ημερήσιας
διάταξης» την άρση των στρεβλώσεων που
επικρατούν στην συγκεκριμένη αγορά.
Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν πόλεμο
ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως
σε κάθε πόλεμο, έτσι κι σ’ αυτόν η κάθε
πλευρά αναζητά συμμάχους. Στο πλευρό της
ΔΕΗ, έχει ταχθεί η ελληνική βιομηχανία, που
βιώνει άμεσα το κόστος των στρεβλώσεων,
πληρώνοντας το ρεύμα σε πολλαπλάσια τιμή
απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές τους στη διεθνή
αγορά. Μαζί με τη βιομηχανία, στο πλευρό
της ΔΕΗ έχουν ταχθεί και οι ΑΠΕ, οι οποίες
έχουν δεχτεί μέχρι σήμερα τις περισσότερες
περικοπές και βάλλουν κατά των ιδιωτικών
μονάδων φυσικού αερίου, οι επιδοτήσεις
των οποίων εξακολουθούν να παραμένουν
στο απυρόβλητο.
Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται αυτή τη
στιγμή γύρω από τους αποκαλούμενος μεταβατικούς μηχανισμούς που θεσπίστηκαν
με την έναρξη λειτουργίας της αγοράς,
προκειμένου να στηρίξουν ένα εξ αρχής
θνησιγενές μοντέλο απελευθέρωσης, τις
παθογένειες του οποίου ανέδειξε με τον
χειρότερο τρόπο η κρίση. Πρόκειται για τον
περίφημο μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού
κόστους κεφαλαίου των ιδιωτικών μονάδων
φυσικού αερίου (Cost Recovery), τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος και το ίδιο το
σύστημα (υποχρεωτικό pool) που επελέγη
για την απελευθέρωση της αγοράς. Οι τρεις

«πυλώνες» του μοντέλου απελευθέρωσης
έχουν οδηγήσει σε ένα ανορθολογικό και
κοστοβόρο ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο
καλούνται να συντηρήσουν οι καταναλωτές.
Έχει εκτοπίσει το φθηνό καύσιμο του λιγνίτη υπέρ του 100% εισαγόμενου και ακριβότερου φυσικού αερίου και των ακόμη πιο
ακριβών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η
παραγόμενη ενέργεια από λιγνίτη στοιχίζει
40 ευρώ η μεγαβατώρα, από φυσικό αέριο
100 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ η παραγόμενη
ενέργεια από φωτοβολταϊκά αμείβεται κατά
μέσο όρο με 300 ευρώ η μεγαβατώρα. Μόνο
από τη μείωση της παραγωγής από λιγνίτη
κατά 19% το πρώτο τρίμηνο του έτους (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΔΕΗ) μπορεί
να αναλογιστεί κανείς το κόστος που προκύπτει για τους καταναλωτές. Οι κώδικες
λειτουργίας της αγοράς επιβραβεύουν τη
λειτουργία των ακριβών μονάδων θέτοντας
εκτός τις φθηνές. Αντιθέτως στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι αγορές λειτουργούν
ανταγωνιστικά, μεγάλοι ηλεκτρικοί όμιλοι,
όπως η ΕDF, η RVE, η ΕΟΝ, προκειμένου να
μειώσουν το κόστος κλείνουν μονάδες φυσικού αερίου. Οι ιδιωτικές μονάδες φυσικού
αερίου στην Ελλάδα έχουν διασφαλίσει από

τη μια, μέσω των ΑΔΙ και του Cost Recovery,
εγγυημένο έσοδο, και από την άλλη, μέσω
του συστήματος υποχρεωτικού pool, σίγουρο αγοραστή, τη ΔΕΗ. Ετσι, δεν έχουν κανένα κίνητρο ανταγωνισμού.
Μόνο από την κατάργηση του Cost
Recovery, δημιουργούνται περιθώρια για
μείωση των τιμολογίων σε ποσοστό 14%.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2012, η ΔΕΗ πλήρωσε για Cost Recovery 40,1 εκατ. ευρώ και
στο πρώτο τρίμηνο του 2013 105,1 εκατ.
ευρώ. Ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος επιδοτεί με ποσοστό 10% το μεταβλητό κόστος
των μονάδων φυσικού αερίου, δεν δημιουργεί καν κίνητρο για αναζήτηση φθηνότερης
τιμής αερίου, καθώς όσο υψηλότερη είναι
αυτή τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο
του 10%.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων της ΔΕΗ έχουν εδώ και χρόνια αναδείξει
το στρεβλό τρόπο προσδιορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος που είναι η αιτία
όλων των παθογενειών. Οι κυβερνήσεις
διαδέχονταν η μία την άλλη, η ΡΑΕ άλλαζε
διοικήσεις, μα το αόρατο κρυφό χέρι της διαπλοκής εμπόδιζε πάντα όχι μόνο την αλλαγή
του τρόπου προσδιορισμού της ΟΤΣ μα και
αυτήν ακόμη τη δημόσια συζήτηση του. Έτσι,
φτάσαμε στο σημείο το σύστημα να αρχίσει
να «τρώει τα ίδια του τα παιδιά», δηλαδή τη
βιομηχανία, με αποτέλεσμα τα λουκέτα, την
αύξηση των ανέργων κλπ. Έστω και την
ύστατη στιγμή, θα πρέπει το θέμα αυτό να
διευθετηθεί.

Η απελευθέρωση και το «πάγωμα» των τιμολογίων της ΔΕΗ

Μ

όνο θετική θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε
την εξαγγελθείσα από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕΗ κ. Α. Ζερβό, πρόθεση
για «πάγωμα» των τιμολογίων
χαμηλής τάσης που απελευθερώθηκαν από την Δευτέρα 1η
Ιουλίου.
Παράλληλα, αναμένονται μειώσεις της τάξης του 15% στα
βιομηχανικά τιμολόγια μέσης


τάσης, καθώς και ελάφρυνση
των τιμολογίων στην υψηλή
τάση (μεγάλες βιομηχανίες)
μετά την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και τις
διαπραγματεύσεις, που έχουν
μεσολαβήσει μεταξύ της ΔΕΗ
και των επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια:
σύμφωνα με το μνημόνιο και τις
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, το σύνολο των τιμολογίων

της ΔΕΗ με εξαίρεση αυτά που
ισχύουν για τους ευάλωτους
καταναλωτές θα διαμορφώνονται πλέον ελεύθερα και θα
ελέγχονται απολογιστικά από
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ως τώρα, η
ΡΑΕ εισηγείτο στο ΥΠΕΚΑ για
το ύψος των τιμολογίων και οι
αποφάσεις λαμβάνονταν από
την κυβέρνηση. Ο κ. Ζερβός

τόνισε ότι τα τιμολόγια δεν θα
αλλάξουν την 1η Ιουλίου και ότι
δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις
για την πολιτική ως το τέλος
του έτους.
Για τους ευάλωτους καταναλωτές (άτομα με χαμηλό εισόδημα, ΑΜΕΑ, άνεργοι κλπ.)
ισχύουν περισσότερες ευκολίες πληρωμής, απαγόρευση διακοπής και ειδικό τιμολόγιο, το
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙ Σ Μ Ο Σ
Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους:
τι είναι και ποια η θέση της ΔΕΗ
ΔΕΗ: η κατάργηση του εν λόγω μηχανισμού αποτελεί «αυτονόητο αίτημα» προκειμένου να εξορθολογιστεί η αγορά ηλεκτρισμού και η λειτουργία του ηλεκτρικού
συστήματος.
Η αλήθεια είναι ότι ο «Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους» που αρχικά
καθιερώθηκε ως ρύθμιση προσωρινού χαρακτήρα, διασφαλίζει ένα προστατευμένο οικονομικά περιβάλλον στους τρίτους
ηλεκτροπαραγωγούς καθώς επιτρέπει την
αποζημίωση τους σε τιμές υψηλότερες
από αυτές που διαμορφώνονται στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Οριακή
Τιμή Συστήματος).
Διασφαλίζει ότι οι μονάδες τους μπορούν
να λειτουργούν ανεξαρτήτως της ζήτησης
απολαμβάνοντας εγγυημένη αμοιβή ανεξαρτήτως της πορείας της αγοράς και του
κόστους καυσίμου καθώς ο μηχανισμός καλύπτει τα έξοδα τους +10%.
Κατέληξε δε να γίνεται κατάχρηση του
στρεβλωτικού αυτού μηχανισμού (κατά ομολογία και της ίδιας της ΡΑΕ), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους
ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με αντίστοιχη αρνητική επίπτωση στις δαπάνες και τη
ρευστότητα της ΔΕΗ, ιδιαίτερα στις σημε-

ρινές συνθήκες εξαιρετικά περιορισμένης
δυνατότητας χρηματοδότησης.
Είναι αυταπόδεικτο ότι η εισαγωγή τέτοιων ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε αγορά
συνιστά παρεμβατισμό και στρέβλωση των
μηχανισμών διαμόρφωσης τιμής με βάση
τους κανόνες της προσφοράς και ζήτησης.
Κατά συνέπεια, το αίτημα κατάργησης
του εν λόγω μηχανισμού δεν συνιστά ιδιοτροπία της ΔΕΗ, αλλά αυτονόητο αίτημα για
τον εξορθολογισμό της αγοράς και για τη
λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της
χώρας κατά τρόπο βέλτιστο και πιο οικονομικό, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Σε σχέση με την κριτική ότι η ΔΕΗ διατηρεί
παλαιές μονάδες στο σύστημα προκειμένου
να εισπράττει τις αντίστοιχες αποζημιώσεις
διαθεσιμότητας (ΑΔΙ), η αλήθεια είναι ότι
η ΔΕΗ έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες, ζητώντας την έγκριση της ΡΑΕ
για το χρονοδιάγραμμα απεντάξεων παλαιών μονάδων, σε συνάρτηση με το χρονοδιάγραμμα ένταξης των νέων μονάδων που θα
αντικαταστήσουν την αποσυρόμενη ισχύ,
όπως προβλέπει η σχετική υποχρέωση.
Η ΔΕΗ υποστηρίζει σταθερά τη λειτουργία μιας πραγματικά απελευθερωμένης
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς προστατευτικές στρεβλώσεις και παρεμβάσεις
στο μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών τόσο
της χονδρεμπορικής όσο και της λιανικής
αγοράς και απορρίπτει κατηγορηματικά τις
αναφορές περί καταχρηστικής συμπεριφοράς.
Η ΔΕΗ πρωτοστατεί για τη δημιουργία
μιας υγιούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
συμβάλλοντας ουσιαστικά έτσι ώστε να δοθεί μια πολυδιάστατη προοπτική ανάπτυξης
στη χώρα προς όφελος του καταναλωτή και
της κοινωνίας. Καλούμε τα μέλη του ΕΣΑΗ
να μας ακολουθήσουν.

Ιδιωτικοποίηση anteportas
ή το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού

Α

σαφή παραμένουν τα σχέδια της κυβέρνηση και της διοίκησης της ΔΕΗ
σχετικά με την λεγόμενη αποκρατικοποίηση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
ΔΕΗ, η επιχείρηση αναμένει τις τελικές
αποφάσεις της κυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποίησης, που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό
και την πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (που αντιπροσωπεύουν το 30% του
υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού) και
τμήματος της εμπορίας, προκειμένου να
διαμορφωθεί η λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ».
ENΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

Αναμένεται, δηλαδή, ο καθορισμός των
μονάδων που θα πουληθούν, καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο θα περάσουν στη νέα
εταιρεία το 30% των πελατών. Το σχέδιο
αποκρατικοποίησης περιλαμβάνει ακόμη
πώληση συμμετοχών στα δίκτυα και διάθεση του 17% των μετοχών (από το 51% που
ελέγχει σήμερα το Δημόσιο).
Η ΔΕΗ θα προχωρήσει, επίσης, σε απόσυρση παλιών, αντιοικονομικών και ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με
καύσιμο, κυρίως πετρέλαιο, αλλά και λιγνίτη. Η απόσυρση θα γίνει σταδιακά,τίθενται
όμωςσε εμπορική λειτουργία τις επόμενες
εβδομάδες η νέα μονάδα φυσικού αερίου
στο Αλιβέρι (417 μεγαβάτ) και στη Μεγα-

λόπολη (800 μεγαβάτ), στα τέλη του 2014,
που θα αντικαταστήσουν το παλιό παραγωγικό δυναμικό. Οι πετρελαϊκές μονάδες
ωστόσο δεν θα αποξηλωθούν, αλλά θα
τεθούν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας
για να αξιοποιηθούν σε περίπτωση κρίσης
εφοδιασμού με φυσικό αέριο.



Δ Ι Α Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΜΟΙ
ΔΕΗ: Διακανονισμοί με Κοινωνική Ευαισθησία

Η

συνεχής προσπάθεια για την παροχή υψηλών ποιοτικών
υπηρεσιών με υπευθυνότητα προς τον Καταναλωτή βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
Εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, η Διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί
να βελτιώνει καθημερινά το φάσμα υπηρεσιών δίνοντας έμφαση
στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζει το δίκτυο των καταστημάτων της, προωθεί
εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής λογαριασμών και διευκολύνει
στο βαθμό του εφικτού, αξιοποιώντας ακόμη και τις νέες τεχνολογίες.
Με το μέχρι σήμερα πρόγραμμα διακανονισμών η ΔΕΗ διασφάλισε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση περισσοτέρων από 1 εκατ.
συμπολιτών μας στην τελευταία διετία, μέσα σε μια περίοδο
βαθειάς οικονομικής κρίσης. Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση
της χώρας προωθεί νέες ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις,
προκειμένου τα προγράμματα διακανονισμών να ανταποκρίνονται
πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ, κατανοώντας πλήρως τις συνεχιζόμενες
οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας, αναπροσάρμοσε,
σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, το πλαίσιο που διέπει τους διακανονισμούς.
Με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ προσφέρει στους καταναλωτές της ακόμα ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα διακανονισμών της Επιχείρησης. Οι βαθμοί «συνέπειας» του
καταναλωτή είναι οι εξής:
Οι βαθμoί «συνέπειας» του καταναλωτή:
1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς
2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς
3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε
επόμενο λογαριασμό ή και μια αθέτηση διακανονισμού
4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών
5. Παραβίαση μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους
6. Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή ή και
ρευματοκλοπή.

Για τους ευάλωτους καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 1, 2 & 3 παρέχεται η δυνατότητα η κάθε δόση να
μην ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού,
χωρίς το έκτακτο τέλος ακινήτων ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ). Έτσι,
για παράδειγμα, ένας ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην
κατηγορία συνέπειας 1, 2 ή 3 και έχει συνολική οφειλή €2.000 και
μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 (χωρίς ΕΕΤΑ) θα μπορεί να το
αποπληρώσει σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.
Οι ευάλωτοι καταναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες «συνέπειας» 4 & 5 πλέον δικαιούνται διακανονισμό με προκαταβολή
10% συν 6 άτοκες διμηνιαίες δόσεις ή 20% προκαταβολή συν 4
άτοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι, με το προηγούμενο πρόγραμμα οι κατηγορίες 1, 2 & 3 είχαν δικαίωμα διακανονισμού σε 6, 4 & 3 έντοκες
διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερο συνεπείς καταναλωτές των κατηγοριών 4 & 5 έπρεπε να καταβάλλουν 20% προκαταβολή συν 3 έντοκες διμηνιαίες δόσεις και 50% προκαταβολή
συν 2 έντοκες διμηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.
Στην κατηγορία «συνέπειας» 6 δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα και οι οφειλέτες θα
πρέπει να καταβάλουν το 100% της οφειλής ή να προχωρήσουν
σε διακανονισμό μετά από την καταβολή εγγυήσεων.
Η εξυπηρέτηση θα γίνεται προς το παρόν αποκλειστικά από
τα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, ενώ πολύ σύντομα έχει
προγραμματιστεί να λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.
Πέραν των ανωτέρω, κατά τους χειμερινούς (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Αύγουστος) δεν γίνεται διακοπή ρεύματος σε πελάτες με Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και καμία
διακοπή ρεύματος σε ομάδες που έχουν εξάρτηση από μηχανικά
μέσα.
Η ΔΕΗ, όπως πάντοτε και πολύ περισσότερο στις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, δείχνει έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο.

Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ: ανακούφιση για 500.000 νοικοκυριά

Σ

ε καιρούς δύσκολους, όπου ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας χειμάζεται σκληρά από την οικονομική κρίση,
το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ προσφέρει
μια ανακούφιση σε εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά.
Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αιτούνται την υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Στις 552.223 ανήλθαν
οι αιτήσεις καταναλωτών για υπαγωγή στο


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, από το 2011
(έτος πρώτης εφαρμογής του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου) μέχρι 12.04.2013.
Από τις 552.223 αιτήσεις για Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο έχουν εγκριθεί 401.064
αιτήσεις. Επίσης γίνεται γνωστό ότι από
τις 552.223 αιτήσεις, οι 181.468 αφορούν
το έτος 2013 και από αυτές έχουν εγκριθεί 123.937, ποσοστό περίπου 68%.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κί-

νημα της ΔΕΗ είχαν ταχθεί ευθύς εξ αρχής
υπέρ της άσκησης κοινωνικής πολιτικής
μέσω των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και της ιδιαίτερης μεταχείρισης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό
αγαθό που πρέπει να είναι φτηνό και να
έχει πρόσβαση σε αυτό κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
ENΩΣΗ
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του Κώστα Κουτσοδήμα, Μέλους Δ.Σ. ΓΕΝΟΠ

Σ ΗΜ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΝ/Σ ΔΕΗ κ. Α. Ζερβού
κ. Πρόεδρε
Παρ’ότι μέσα από την επιστολή σας προς το
προσωπικό της επιχείρησης γίνεται προσπάθεια να προσβάλλεται, συκοφαντήσετε και
να ακυρώσετε την ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία,
χρεώνοντάς τους ακόμη ότι υπονομεύουν
και σαμποτάρουν κάθε επιχειρηματική κίνηση
εμποδίζοντας τη λήψη απόφασης για θέματα
ζωτικής σημασίας για την ΔΕΗ, ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΩ και θα σταθώ στον αγωνιώδη τίτλο
που δώσατε στην επιστολή σας «Η ΔΕΗ ή θα
αλλάξει ή θα καταποντιστεί».
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η ΔΕΗ έχει
να αντιμετωπίσει πολλαπλά μέτωπα, ανταγωνιστικό περιβάλλον και ότι οι εξελίξεις στην
αγορά Η/Ε τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Εκείνο όμως που δεν τονίζεται στην επιστολή σας
είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν στο χαραγμένο
κυβερνητικό δρομολόγιο που είναι το αποδυνάμωμα της ΔΕΗ, ο ακρωτηριασμός και ο
τεμαχισμός για να πουληθούν τα κομμάτια της
στους ανυπόμονους κρατικοδίαιτους ιδιώτες
που ικανοποιούν με αυτόν τον τρόπο τις επιθυμίες τους όπως τις επέβαλλαν και έλαβαν
υπόσχεση στο Ζάππειο 2.
Πράγματι κ. Πρόεδρε το παιχνίδι της αγοράς
είναι ιδιαίτερα σκληρό. Εκείνο όμως που αποφεύγεται να τονίσετε είναι ότι το παιχνίδι παίζεται με σημαδεμένη τράπουλα και σε βάρος
της ΔΕΗ.
Μιλάτε για θέματα ζωτικής σημασίας για την
επιχείρηση και είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω και να τονίσω ιδιαίτερα
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα είναι το θεσμικό
πλαίσιο που ψηφίστηκε από τις κυβερνήσεις
και που βάζει θηλιά στον λαιμό της ΔΕΗ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα είναι η Ο.Τ.Σ. που
ζημίωσε και ζημιώνει την ΔΕΗ με εκατοντάδες
εκατομμύρια ευρώ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την ΔΕΗ ήταν
η μετατροπή ιδιώτη ηλεκτροπαραγωγού από
αυτοπαραγωγό σε συμπαραγωγό.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα είναι η ΔΕΗ να μην
μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑ
με τα μηχανήματα να σκουριάζουν.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα όπως ο ίδιος το
χαρακτηρίσατε ήταν και η συμφωνία με συγκεκριμένο επιχειρηματία που ήθελε να ξεφορτωθεί τις ανεμογεννήτριες. Αφού ήταν
«ζωτικής σημασίας» για την επιχείρηση γιατί
δεν προχώρησε;
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα είναι η άρνηση των
κυβερνήσεων να εξοφλήσουν οφειλές φορέων του Δημοσίου.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την ΔΕΗ είναι
ότι χάνεται από ρευματοκλοπές (ξενοδοχεία,
καφετέριες, κλπ), το 34% της παραγωγής.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα είναι ότι αποδεENΩΣΗ
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χθήκατε και μετατρέψατε την ΔΕΗ σε εισπρακτικό μηχανισμό με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αντικαθιστώντας τις εισπρακτικές
υπηρεσίες του κράτους.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι οι επισφαλείς πελάτες και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι ότι παραχωρήσατε έναντι φθηνού ανταλλάγματος τα δικαιώματα της ΔΕΗ σχετικά με
την ΔΕΠΑ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών
ΔΕΗ και του κράτους που «αναγκάζεται» η
ΔΕΗ να πληρώνει εκατ.€ για τις λεγόμενες
«καθυστερήσεις», έργου.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι ότι τον Ιούλιο 2009 υπεγράφει σύμβαση
με την ΤΕΡΝΑ για νέα μονάδα στη Ρόδο χωρίς
να εξασφαλιστεί η απόκτηση οικοπέδου με
αποτέλεσμα να ζημιωθεί η ΔΕΗ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ είναι η ενίσχυση της
εμπορίας που χαρακτηρίζεται πρώτη γραμμή
ως επικοινωνιακός και εισπρακτικός μηχανισμός και όχι το κλείσιμο πρακτορείων και η
ενίσχυση στα μετόπισθεν της ΔΕΗ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση είναι να μη δέχεστε παρεμβάσεις από
κυβέρνηση – ΡΑΕ για ιδιαίτερη μεταχείριση
και παροχή ρεύματος σε συγκεκριμένους βιομήχανους.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι να ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΑΙ στα πολιτικά-κυβερνητικά παιχνίδια και στους εκβιασμούς των
μνηστήρων που περιμένουν να σκυλέψουν
στο κορμί της ΔΕΗ.
ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα για την επιχείρηση
είναι να συνεχίσει να απολαμβάνει σεβασμό
και αξιοπιστία από τον Ελληνικό λαό, γιατί
αποτελούσε εγγύηση και ενέπνεε σιγουριά
για τον πρωταγωνιστικό ρολό.
ΠΟΛΛΑ τα ζωτικής σημασίας θέματα κύριε
Πρόεδρε και ατελείωτος ο κατάλογος που
πράγματι αυτά αποδυναμώνουν την ΔΕΗ στο
«ανταγωνιστικό» ενεργειακό περιβάλλον.
Στις 17 Ιούλη 2012 καταθέσατε βασικές
προτάσεις αλλαγής θεσμικού πλαισίου, απελευθέρωση χονδρικής-λιανικής, για αποφορολόγηση ή τουλάχιστον αποσύνδεση από
φόρους υπέρ τρίτων, κλπ. Η παρέμβασή σας
χαρακτηρίσθηκε χλυαρή, δεν είχε την αποφασιστικότητα και την δυναμική στην κατεύθυνση
προστασίας της ΔΕΗ, δίνοντας την εντύπωση
ότι απλά τα είπατε για να καταγραφούν στην
συνείδησή σας.
Οι όποιες πρωτοβουλίες κ. Πρόεδρε με αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια όταν έχετε αποδειχθεί τις «Μνημονιακές υποχρεώσεις», δεν

είναι πρωτοβουλίες γιατί είστε «υποχρεωμένος», πρόθυμος και υπάκουος να εκτελείται
τις ΕΝΤΟΛΕΣ. Εάν παρ’όλα αυτά εκτιμάται
εσείς προσωπικά και το Δ.Σ. ότι οι κυβερνητικές-μνημονιακές εντολές είναι για το συμφέρον της ΔΕΗ και των καταναλωτών να το
ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑ, να καταθέσετε τα επιχειρήματά σας, να πείσετε.
Είμαι επίσης υποχρεωμένος κύριε Πρόεδρε
να υπενθυμίσω και να τονίσω ιδιαίτερα τα όσα
διαβεβαιώνατε στο 34ο Συνέδριο τον Οκτώβριο του 2010.
θα παραμείνω αταλάντευτος αναφορικά με
τις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει απέναντι
στην επιχείρηση και στους εργαζόμενους
που είναι:
•	Η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα
της επιχείρησης κατά 51%.
•	Την κάθετη αντίθεσή μου στην πώληση
μονάδων της επιχείρησης.
•	Απορρίπτω κάθετα τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων.
Ο χρόνος όμως σκληρός και αμείλικτος ήρθε
να σας διαψεύσει.
•	Παραχωρήσατε-παραδώσατε το 17% στο
ΤΑΥΠΕΔ.
•	Αποδεχθήκατε τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων.
•	Προχωράτε – και αυτό είναι μόνο η αρχή
– στην δημιουργία της λεγόμενης μικρής
ΔΕΗ, με πώληση λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών μονάδων και εμπορίας αφαιρώντας το 30% από το χαρτοφυλάκιο της
ΔΕΗ.
Ο κόσμος πράγματι αλλάζει κύριε Πρόεδρε,
το ζητούμενο είναι σε πια κατεύθυνση. Μην
αλλάζετε πρόσωπο και μην επιτρέπεται στον
εαυτό σας να συμμετέχει στο παιχνίδι τους.
Το δημόσιο αγαθό όπως το Ηλεκτρικό Ρεύμα
δεν δωρίζεται, δεν παραχωρείται και δεν είναι
δεκτικό ιδιωτικοποίησης για να θυσιασθεί για
την κάλυψη μιας περιστασιακής ανάγκης και
μάλιστα οικονομικής. Κανένα οικονομικό μέγεθος δεν μπορεί να συγκριθεί με την απώλεια ενός εκ των πολυτιμότερων αγαθών της
χώρας.
Η παρέμβασή μου δεν θέλω να χαρακτηρισθεί
ως ΑΠΡΕΠΕΙΑ, τα κίνητρα είναι αληθινά και
πηγάζουν από το ενδιαφέρον, την αγωνία και
τον προβληματισμό για τις επόμενες μέρες
για την επιχείρηση και τους εργαζόμενους.
Επειδή το ενεργειακό περιβάλλον είναι αφιλόξενο και εχθρικό για την ΔΕΗ ΜΗΝ συμμετέχετε στην διαμόρφωση και στην ενίσχυσή
του.
Με συναδελφική εκτίμηση & σεβασμό


π ΡΟΣΦΟΡΑ

Ψυχάρης με υπόδικο της Energa κανονίζουν
για διορισμό ανθρώπου τους στο ΔΕΣΜΗΕ

Το ρόλο ανθρώπου που καθορίζει επιλογή κυβερνητικών θέσεων
φαίνεται πως παίζει ο επικεφαλής
του ΔΟΛ, Σταύρος Ψυχάρης μέσα
από mail τα οποία βρίσκονται στη
δικογραφία για τη γνωστή υπόθεση των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας- Energa και HellasPower.
Όπως αποκαλύπτεται από τα
mail o Σταύρος Ψυχάρης είναι
σε διαρκή επικοινωνία με τον
κατηγορούμενο για λαθρεμπορία
και νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα στην υπόθεση, Αχιλλέα Φλώρου. Μάλιστα λίγο
πριν αυτός προφυλακιστεί για το γνωστό
σκάνδαλο ζητά από τον εκδότη του ΔΟΛ,
να τοποθετήσουν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), νυν ΑΔΜΗΕ, άνθρωπο της επιλογής τους.
Μεταξύ άλλων λέει:
«Αγαπητέ μου Σταύρο
Σχετικά με το βιογραφικό που έλαβες
σου υπενθυμίζω ότι πρόκειται για τη

Διεύθυνση του ΛΑΓΗΕ (πρώην ΔΕΣΜΗΕ)
σε αντικατάσταση του κ. Αντωνόπουλου
διευθύνων σύμβουλος (που φεύγει). Έχε
υπ όψιν σου ότι δεν πρόκειται για πολύ
επίζηλη θέση.
Αρμόδιος υπουργός ο κ. Παπαγεωργίου
Ευχαριστώ
Αχιλλεας Φλώρος»
Σε mail του ο Σταύρος Ψυχάρης απαντά:
«Αγαπητέ μου Αχιλλέα έχω από τότε
προσπαθήσει καθώς όμως περιπλέω στα

πελάγη δεν έχω άμεση πληροφόρηση για την εξέλιξη. Επειδή έχει
περάσει εύλογος χρόνος (αν και
στα παρασκήνια τα μεγάλα μαχαίρια προσπαθούν αόκνως), νομίζω
ότι μπορώ να παρέμβω και πάλι.
Δεν έχω όμως τα χαρτιά μαζί
μου. Μπορείς να μου στείλεις
ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο του
βιογραφικού κτλ;
Δικός σου
Στ. Ψ.»
Οι αγιογραφίες του Βήματος
για το Φλώρο
Είναι εντυπωσιακό ότι η εφημερίδα του
κ. Ψυχάρη «Το Βήμα», στις 5 Μαΐου 2013
και ενώ επρόκειτο να συζητηθεί από το
Δικαστικό Συμβούλιο η αποφυλάκιση του
Αχιλλέα Φλώρου, με ολοσέλιδο δημοσίευμα της υποστηρίζει πως οι προφυλακισμένοι για την υπόθεση Energa δεν έχουν
διαπράξει κανένα αδίκημα αλλά πλήρωσαν απλώς τον πόλεμο συμφερόντων.
Αναδημοσίευση, www.koutipandoras.gr

Έξυπνες δουλειές, καθαρές λύσεις!

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
Λάμπρος Νίκαρης

