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Τα χρέη πνίγουν τη ΔΕΗ
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Μπίτζα, Προέδρου της ΕΔΟΠ-ΔΕΗΗΜΕ ΙΩΜΑΣ

Μία από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία 
της περνά η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώ-

ρας, η ΔΕΗ. 

Κάθε μέρα που περνά για το μέλλον και την προ-
οπτική της ΔΕΗ, ορθώνονται τείχη ψηλά εξ’αιτίας 
των συσσωρευμένων χρεών, λογαριασμών ρεύμα-
τος, που οφείλουν ομάδες καταναλωτών. Δηλαδή, 
αυτοί που δεν έχουν λόγω της οικονομικής κρίσης 
να πληρώσουν αλλά και αυτοί που έχουν και δεν 
πληρώνουν, όπως είναι οι βιομηχανίες και οι κατέ-
χοντες τον πλούτο της χώρας.

Πρόκειται για μία ωρολογιακή βόμβα ανεξόφλη-
των λογαριασμών ύψους 1,7 δισ. που διευρύνεται 
καθημερινά και αν εκραγεί δεν θα συμπαρασύρει 
μόνο την ΔΕΗ αλλά το σύνολο του Ενεργειακού Το-
μέα στη χώρα, αν ληφθεί υπόψη ότι από τις εισπρά-
ξεις των οφειλετών πρέπει στη συνέχεια η ΔΕΗ να 
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της στον ΑΔΜΗΕ κ.λ.π.

Έτσι λοιπόν, ο κατάλογος των 1,7 δισ. περιλαμ-
βάνει καταναλωτές όλων των κατηγοριών όπως: 
ηλεκτροβόρες βιομηχανίες 421 εκατ. €, 304 εκατ.€ 
από εμπορικές επιχειρήσεις, 102 εκατ. € ευπαθείς 
ομάδες, 184 εκατ. € οφειλές Δημοσίου κ.α., 453 εκ. 
€ οφειλές από λογαριασμούς όλων των κατηγοριών 
καθώς και 254 εκατ. € οφειλές που δεν εξοφλήθη-
καν και ενσωματώθηκαν στο δεύτερο λογαριασμό.

Η συσσώρευση των οφειλών είναι αποτέλεσμα 
της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε με επιβολή 
του ΕΕΤΗΔΕ φτάνοντας στο 1,3 δισ. € το 2013 και 
παρά τον διαχωρισμό του από τους λογαριασμούς 
ρεύματος έφτασε στο ποσό των 1,7 δισ. €.

Μέρος του προβλήματος, εκτός των απλών 
καταναλωτών, που προηγούμενα αναφέραμε, είναι 
οι βαριές και ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως το 
Αλουμίνιον της Ελλάδος το οποίο εντελώς προ-
κλητικά αρνείται να ανταποκριθεί στις οφειλές του. 
Έτσι, λοιπόν τα χρέη έφτασαν τα 80 εκατ. € ενώ 
είναι πολύ πιθανόν να καταλήξουν και αυτά στις ζη-
μιές όπως τα προηγούμενα 109 εκατ. €, χωρίς να 
λαμβάνονται μέτρα. Γιατί άραγε;

Επιπλέον οι διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις 
που επιβάλλουν στη ΔΕΗ να επιστρέψει χρήματα 
για αυξήσεις των τιμολογίων που είχε κάνει το 2008 
στις βιομηχανίες, όχι μόνο δημιουργούν πονοκέφα-
λο αλλά τίθενται και αναπάντητα ερωτήματα για το 

πώς οργανώνεται η υπερασπιστική γραμμή της επι-
χείρησης.

Πιο συγκεκριμένα καλείται η επιχείρηση να επι-
στρέψει 21,3 εκατ. € στο Αλουμίνιον της Ελλάδος 
μετά την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο, όπου έκανε δεκτό το αίτημά του, ότι δηλαδή 
δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυση όσον αφορά το 
προνομιακό τιμολόγιο που του προσέφερε η ΔΕΗ. 
Καθώς επίσης και η απόφαση του πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, που υποχρεώνει την ΔΕΗ να 
επιστραφεί στη Χαλυβουργία Ελλάδος το ποσό 4,4 
εκατ. € νομιμοτόκως. 

Συνακόλουθα προκύπτει το ερώτημα: που οδη-
γείται η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας; 
•  Όταν μία επιχείρηση, όπως είναι η ΔΕΗ, δέχεται 

αλλεπάλληλες νομικές ήττες λες και πρόκειται 
για κάποιο τυχαίο οργανισμό!!!

•  Όταν τα χρέη προκαλούν οικονομικό στραγγαλι-
σμό.

 •  Όταν η ίδια η πολιτεία επιβάλλει να πουλάει η 
ΔΕΗ το ρεύμα κάτω του κόστους, για να κερδο-
φορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και η βιομηχανία 
της χώρας.
Διερωτόμαστε, τι σηματοδοτούν αυτά τα δεδο-

μένα και ποιες θα είναι οι βλαπτικές συνέπειες για 
την ΔΕΗ; Μήπως υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο 
για την πλήρη απαξίωση και την χρεωκοπία της με 
ότι αυτό σημαίνει για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά 
και για το μέλλον της ΔΕΗ και το δικό μας;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι να μας απαντή-
σουν γιατί δεν λειτουργούν οι προβλεπόμενες δια-
δικασίες για την είσπραξη των χρεών; Γιατί κόβεται 
τόσο εύκολα το ρεύμα στον απλό και ανήμπορο κα-
ταναλωτή, ενώ κλείνουν τα μάτια στους μεγαλοοφει-
λέτες αλλά και στα πολιτικά κόμματα που χρωστούν; 
Ποιος θα απαντήσει για όλα αυτά; Το σίγουρο είναι, 
ότι αν δεν αναστραφεί η διαμορφωθείσα κατάσταση 
το μέλλον της ΔΕΗ όχι μόνο είναι ζοφερό αλλά αδι-
έξοδο και με ημερομηνία λήξης. Γι’αυτό απαιτείται 
άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε να σταμα-
τήσει ο κατήφορος ενώ καλούνται τα υπηρεσιακά 
στελέχη και η διοίκηση της ΔΕΗ να υπερασπιστούν 
την επιχείρηση, αλλά και να συγκρουστούν τώρα με 
κυβερνητικά και άλλα κέντρα αποφάσεων που σχε-
διάζουν την χρεωκοπία και διάλυση της ΔΕΗ, πριν 
είναι αργά για όλους.

«Ου γαρ μέλλει ενεχώρει έτι».

Που Οδηγούν τη ΔΕΗ;

Μήπως υπάρχει ένα 
οργανωμένο σχέδιο 
για την πλήρη 
απαξίωση και την 
χρεωκοπία της με 
ότι αυτό σημαίνει 
για την ενεργειακή 
ασφάλεια αλλά  
και για το μέλλον 
της ΔΕΗ και το  
δικό μας;
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Ανησυχία προκαλούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί

Η επί πενταετία συνεχιζόμενη οικονο-
μική κρίση έχει αγγίξει πλέον τα όρια 

μιας ανθρωπιστικής καταστροφής. Εκα-
τοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά 
ζουν στα όρια της φτώχειας και της ανέ-
χειας, αφού δεν μπορούν να καλύψουν 
πολλές από τις στοιχειώδεις ανάγκες 
της καθημερινότητάς τους, όπως, για 
παράδειγμα το λογαριασμό της ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα η διοίκηση της ΔΕΗ οι απλή-
ρωτοι λογαριασμοί των καταναλωτών 
ανέρχονται στα 1,7 δισ. ευρώ στα τέλη 
Ιουλίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διοί-
κηση της εταιρείας να προχωρήσει στην 
πρόσληψη δικηγορικών γραφείων για τη 
δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων.

Αξίζει να σημειώσουμε πως πριν την 
εισαγωγή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους 
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφα-
νειών (ΕΕΤΗΔΕ) το 2012 οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν ξεπερνούσαν 
τα 300 εκατ. ευρώ. Αν και με την εισαγω-
γή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινή-
των (ΕΕΤΑ) επιχειρήθηκε η αποσύνδεση 
της οφειλής του φόρου με το κόστος ηλε-
κτροδότησης, στην πράξη αποδείχθηκε 
πως οι οφειλέτες του χαρατσιού απείχαν 
τόσο από την πληρωμή του φόρου όσο και 
από την πληρωμή του ρεύματος.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί από 1,4 
δισ. ευρώ στις αρχές του 2014, ανήλθαν 
στα τέλη Ιουλίου σε 1,7 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων τα 950 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν 
σε οφειλές νοικοκυριών, τα 430 εκατ. 
ευρώ σε χρέη χρηστών υψηλής τάσης και 
τα 180 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η δυναμική 
των απλήρωτων λογαριασμών οδηγεί τη 
Διοίκηση της επιχείρησης στην εκτίμηση 
ότι οι οφειλές θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. 
ευρώ έως το τέλος του έτους.

Οι οφειλέτες της ΔΕΗ χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες σε αυτούς που λόγω της 
οικονομικής κρίσης δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να πληρώσουν και σε αυτούς που 
μπορούν αλλά δεν θέλουν. Οι πρώτοι 

προσπαθούν διακανονίζοντας με δόσεις 
να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Οι άλ-
λοι δεν ενδιαφέρονται και εκμεταλλευ-
όμενοι την ανευθυνότητα των διοικού-
ντων την επιχείρηση δεν πληρώνουν, 
πρόκειται για ανθρώπους πλούσιους με 
βίλες, μεζονέτες, πισίνες και κερδοφό-
ρες επιχειρήσεις. 
•  Ρωτάμε την Διεύθυνση Εμπορίας τι 

κάνουμε όταν μετρητής κομμένος πα-
ρουσιάζει κατανάλωση; 

•  Ελέγχουμε τουλάχιστον αν όχι όλα 
λόγω της διάλυσης των πρακτορείων 
για την οποία έχετε μεγάλη ευθύνη 
τουλάχιστον τα μεγάλα ποσά; 

•  Κάνουμε έκτακτες αποκοπές για αυτά 
τα ποσά; 

•  Ποιος έδωσε εντολή, «κόβουμε μία 
φορά και δεν πάμε ποτέ ξανά;» 

•  Το γνωρίζουν αυτό στην Διοίκηση της 
ΔΕΗ; 

•  Γνωρίζουν κάτι οι νέοι διοικούντες 
του ΔΕΔΔΗΕ; Oι παλιοί βέβαια γνωρί-
ζουν.

•  Τι γίνεται με την κατάσταση 2706 Α 
την ελέγχουμε ή εκδίδεται μόνο για να 
καταναλώνουμε χαρτί;
Αυτά και άλλα χίλια ερωτήματα μπο-

ρούμε να βάλουμε απάντηση το ξέρουμε 
δεν θα πάρουμε.

Όλα αυτά είναι μεθοδευμένα σε μία 
προσπάθεια να αφήσουμε ελεύθερο 
χώρο στους ιδιώτες. Με καλά οργανω-
μένα καταστήματα καταναλωτών δεν θα 
είχε καμία αξία η ίδρυση της εταιρείας με 
συνέταιρο τον Κοπελούζο. Κλείνοντας τα 
καταστήματα πωλήσεων και διαλύοντας 
την εμπορία έχετε σίγουρη μία θέση 
στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ όταν με το 

καλό συνταξιοδοτηθείτε όπως συμβαίνει 
με πάρα πολλά πρώην ανώτατα στελέχη 
της επιχείρησης. 

Αφού λοιπόν γιγαντώθηκαν και πολ-
λαπλασιάστηκαν τώρα μπαίνουν στο στό-
χαστρο της ΔΕΗ αυτοί οι 20.000 περίπου 
«μπαταχτσήδες», οι οποίοι αν και έχουν 
εντούτοις δεν πληρώνουν το ηλεκτρικό 
ρεύμα. Αυτοί οι 20.000 έχουν αφήσει 
«φέσι» ύψους 200 εκατ. ευρώ και η 
εταιρεία τούς αναζητά για να εισπράξει 
τα ποσά. Σε αντίθεση με τους συγκεκρι-
μένους πλούσιους μεγαλοφειλέτες, ένα 
εκατομμύριο χαμηλόμισθα νοικοκυριά και 
μικροί καταστηματάρχες στριμώχνονται 
στις ουρές των πρακτορείων της ΔΕΗ για 
να ρυθμίσουν τους απλήρωτους λογαρια-
σμούς τους.

Και πάνω που ήταν έτοιμοι να θριαμ-
βολογήσουν για άλλη μια φορά εκεί στην 
κυβέρνηση, ήρθε η έρευνα της Goldman 
Sachs, να χαλάσει το θεματικό πάρτι με 
τίτλο «Έρχεται η ανάπτυξη». 

Σύμφωνα με την έκθεση του διεθνούς 
αξιολογικού οίκου, παρά το γεγονός ότι 
ο φόρος ακίνητης περιουσίας έχει αφαι-
ρεθεί από τους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος, εντούτοις η ΔΕΗ “βλέπει” μια 
αύξηση των φετινών της προβλέψεων για 
επισφάλειες, στα 450 εκατ. ευρώ από τα 
366 εκατ. ευρώ το 2013. Πρόκειται για 
αύξηση του ποσοστού κατά 23%.

Τα φέσια των ιδιωτών προς της ΔΕΗ 
παρουσιάζουν και πάλι έκρηξη. Πρόκειται 
για αύξηση της τάξης του 30% έναντι του 
περασμένου Νοεμβρίου.

Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερες ανη-
συχίες είναι το γεγονός ότι οι ανεξόφλη-
τοι λογαριασμοί συνεχίζουν και αυξάνο-
νται παρότι ήδη αφαιρέθηκε από τους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ το χαράτσι για 
τα ακίνητα. Πρόκειται για μια ακόμη από-
δειξη του γεγονότος ότι οι καταναλωτές 
έχουν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων 
τους για πληρωμές και ότι η εικόνα μπο-
ρεί μελλοντικά να επιδεινωθεί.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διασύνδεση Κυκλάδων: έργο μαμούθ

Τα πολύπαθα νησιά του αρχιπελάγους 
του Αιγαίου, εδώ και χρόνια ακούν 

μα ακόμη να δουν την περίφημη διασύν-
δεση τους με το ηπειρωτικό σύστημα 
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, 
μέσα στο κατακαλόκαιρο, στο μόνο που 
μπορούν να ελπίζουν είναι η αυτοθυσία 
των υπαλλήλων της ΔΕΗ για την απρό-
σκοπτη τροφοδοσία τους με ηλεκτρικό 
ρεύμα. Τη κατάσταση αυτή, έρχεται να 
θεραπεύσει το έργο για τη διασύνδεση 
των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα 
μέσω ποντισμένων καλωδίων. 

Με την υπογραφή της σύμβασης του 
έργου «Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα» 
που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σε-
πτεμβρίου ξεκινάει ένα σημαντικό ανα-
πτυξιακό έργο στις Κυκλάδες. Σύμφωνα 
με τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέ-
ων η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών 
της Σύρου, της Πάρου, της Τήνου, της 
Μυκόνου και της Νάξου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία 
μέσα στο 2016.

Η πρώτη άμεση επίπτωση θα είναι η 
σημαντική ελάφρυνση άνω των 60 εκατ. 
ευρώ στο ετήσιο κόστος ηλεκτροδότη-
σης των νησιών  και στους λογαριασμούς 

ρεύματος μέσω των οποίων επιδοτείται 
το κόστος αυτό, θα επιφέρει με την ολο-
κλήρωσή του, το έργο διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλε-
κτροδότησης.

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης 
θα τεθούν σε εφεδρεία οι υφιστάμενες 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των νησιών 
που λειτουργούν με πετρέλαιο, έχουν 
δηλαδή αυξημένο κόστος λειτουργίας και 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ενδεικτικά, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας, το κόστος παραγωγής 
από τις τοπικές μονάδες στην Πάρο κυ-
μαίνεται στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 
στη Σύρο στα 230 Euro/MWh και στη Μύ-
κονο στα 350 Euro/MWh έναντι 80 περί-
που ευρώ που είναι η μέση χονδρική τιμή 
του ρεύματος στο ηπειρωτικό σύστημα.

Η διαφορά του κόστους παραγωγής, 
προκειμένου τα τιμολόγια ηλεκτρικής 
ενέργειας στα νησιά να είναι ίδια με 
αυτά της ηπειρωτικής χώρας, επιδοτείται 
μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) που πληρώνουν οι καταναλωτές 
μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το 
κόστος αυτό διαμορφώθηκε το 2013 στα 
780 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 
τα μισά καλύπτουν το κόστος ηλεκτρο-

δότησης της Κρήτης (η διασύνδεση της 
Κρήτης περιλαμβάνεται επίσης στο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ). Για τα 
τρία νησιά που διασυνδέονται τώρα το 
κόστος των ΥΚΩ είναι αντίστοιχα 20 εκατ. 
το χρόνο για την Πάρο, 14 εκατ. ευρώ για 
τη Σύρο και 30 εκατ. για τη Μύκονο.

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να κά-
νουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή στο 
έργο, το «σέρνεται» εδώ και πάνω από 
20 χρόνια. Η προσπάθεια διασύνδεσης 
των Κυκλάδων ξεκίνησε το 1993 και αρ-
χικά προέβλεπε τη διασύνδεση τόσο της 
Ανδρου όσο και της Τήνου με το ηπειρω-
τικό σύστημα μέσω της Καρύστου. Διακό-
πηκε όμως, στην Τήνο όταν το Συμβούλιο 
της Επικρατείας δικαίωσε προσφυγή των 
κατοίκων της ενάντια στην τοποθέτηση 
πυλώνων υψηλής τάσης που με βάση το 
τότε σχέδιο θα διέρχονταν εναέρια από 
το νησί. Έτσι, η ΔΕΗ άλλαξε την αρχική 
πρόβλεψη και από τα νησιά δεν διέρχε-
ται γραμμή υψηλής τάσης. Η διασύνδεσή 
τους θα γίνεται αποκλειστικά υποβρύχια, 
ενώ σε κάθε νησί θα υπάρχει υποσταθ-
μός κοντά στα σημεία κατάληξης των 
καλωδίων. 
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ΡΩΤΗΣΗΕ
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο ανεξάρτη-

τος βουλευτής και πρόεδρος του Χριστιανοδη-
μοκρατικού Κόμματος Ανατροπής, Νίκος Νικολό-
πουλος, αναφορικά με τα χρέη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε.

Ο ίδιος, στην ερώτηση που απευθύνεται 
στους υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζητά να μάθει 
ποιο το ληξιπρόθεσμο χρέος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, 
ποιος έδωσε εντολή να δημοσιευθεί το ύψος της 
οφειλής στην οικονομική έκθεση της ΔΕΗ και ποια 
τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν.
Αναλυτικότερα η ερώτηση:

Θέμα: Χρέη της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.  
προς την ΔΕΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΔΕΗ στην 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 
2014 - 30 Ιουνίου 2014) που δημοσίευσε πρό-
σφατα, η εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, παρά την έκτακτη 
έκπτωση στα τιμολόγια των πελατών Υψηλής Τά-
σης που δόθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση των Μετόχων της ΔΕΗ της 28ης Οκτωβρίου 
2014, εξακολουθεί να καταβάλλει μέρος της 
αξίας των τρεχουσών λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Περαιτέρω, σύμφωνα με 
πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, το 
ύφος του ληξιπρόθεσμου χρέους της ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ που έχει συσσωρευτεί από 
τις αρχές του έτους ξεπερνά ήδη τα 75.000.000 
ευρώ. Μάλιστα αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη 
εντύπωση είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά 
μετά από χρόνια, άγνωστο κατόπιν ποιού είδους 
παρέμβασης, η ΔΕΗ δεν αναφέρει σε περιοδική 
Οικονομική της Έκθεση το ύφος των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, με αποτέλεσμα 

η επίσημη ενημέρωση της κοινής γνώμης επί του 
θέματος να είναι ελλιπής.

Την ίδια στιγμή, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ Α.Ε. - ΟΜΙ-
ΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, μητρική εταιρία της ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ, δημοσίευσε και αυτή την Εξαμηνιαία Οι-
κονομική Έκθεση για την ίδια περίοδο, στην οποία 
αναφέρεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 30 
Ιουνίου 2014 ανέρχονταν σε 312.754.000 ευρώ, 
δηλαδή ήταν υπερτετραπλάσια από το χρέος της 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ.

Η ιστορία με τα χρέη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς 
την ΔΕΗ είναι μακρόχρονη και με πολλά επει-
σόδια, τελευταίο των οποίων ήταν η περίφημη 
διαιτητική απόφαση της ΡΑΕ που εκδόθηκε πριν 
περίπου έναν χρόνο, η οποία έστω και με σκαν-
δαλώδη τρόπο μηδένισε προσωρινά, δηλαδή έως 
τις 31.12.2013, τα χρέη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Επειδή 
όμως η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ξανάρχισε να συσσωρεύει 
χρέος μη εξοφλώντας τους τρέχοντες λογαρια-
σμούς κατανάλωσης ρεύματος και επειδή όπως 
φαίνεται το γεγονός αυτό δεν οφείλεται ούτε σε 
κάποια διαφωνία επί των τιμολογίων, αφού αυτά 
καθορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της 28ης Φεβρουαρίου 2014, ούτε σε οικονομική 
αδυναμία, αφού τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου 
Επιχειρήσεων Μυτιληναίος είναι υπερτετραπλά-
σια του νέου χρέους, είναι προφανές ότι η συ-
νεχής δημιουργία χρεών προς την ΔΕΗ αποτελεί 
πάγια πρακτική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, για να εκβιάζει 
εν συνεχεία ευνοϊκές γι’ αυτήν λύσεις, είτε με 
την μορφή κουρέματος του χρέους, όπως έγινε 
πριν 4 χρόνια, είτε με την μορφή κάποιας άλλης 
σκανδαλώδους διευθέτησης, όπως συνέβη πέρυ-
σι με την διαιτητική απόφαση της ΡΑΕ. Και βέβαια 
την ίδια στιγμή δεν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος 

καταναλωτής της ΔΕΗ, από την πιο μεγάλη βιο-
μηχανία έως τον τελευταίο οικιακό καταναλωτή, 
που να του έχει κουρευτεί έστω και 1 ευρώ από 
το χρέους του Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο κ. 
Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.  Ποιο είναι σήμερα το ακριβές ληξιπρόθεσμο 

χρέος τη ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς την ΔΕΗ και με 
ποια δικαιολογία δεν πληρώνεται;

2.  Ποιος έδωσε την εντολή να μην δημοσιευτεί το 
ύφος της ληξιπρόθεσμης αυτής οφειλής στην 
τελευταία Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 
ΔΕΗ;

3.  Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει το αρμόδιο 
υπουργείο και γενικότερα η κυβέρνηση για να 
εξοφληθεί άμεσα το ποσό αυτό; Θυμίζουμε ότι 
η κυβέρνηση έλαβε θέση στο θέμα της σχέσης 
μεταξύ ΔΕΗ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ με τα τιμολόγια 
που ενέκρινε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της ΔΕΗ της 28ης Φεβρουαρίου 
2014, επομένως δεν μπορεί να ισχυριστεί τώρα 
ότι δεν εμπλέκεται στο θέμα, πολύ περισσότε-
ρο όταν μια εταιρία εμφανίζεται να αψηφά τε-
λείως τις αποφάσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

4.  Εφόσον δεν εξοφληθεί από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ η 
ληξιπρόθεσμη οφειλή και η ΔΕΗ αποφασίσει να 
προχωρήσει στην καταγγελία της σχετική συμ-
βάσεως προμήθειας ρεύματος, προτίθεστε να 
παρέμβετε;

Ο ερωτών Βουλευτής, Νίκος Ι. Νικολόπουλος
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story/500552/erotisi-n-nikolopoyloy-gia-ta-hrei-
tis-aloyminion-ae-sti-dei#ixzz3EsIrmesj

Ερώτηση Ν. Νικολόπουλου για τα χρέη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στη ΔΕΗ

Μια ανάλγητη απόφαση
Σε μία πρωτοφανή σε αναλγησία κίνηση προ-

χώρησε η διοίκηση της ΔΕΗ, επιστρατεύοντας 
δικηγορικά, διάβαζε εισπρακτικά, γραφεία, για την 
είσπραξη των ανεξόφλητων λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος. 

Σε μια εποχή, όπου τα χειμαζόμενα από την 
παρατεταμένη οικονομική κρίση ελληνικά νοικο-
κυριά, μετά βίας μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης, η διοίκηση της 
ΔΕΗ αντί με ορθολογικό και κοινωνικά ευαίσθητο 
τρόπο αναζητήσει μια λύση, καταφεύγει στην πε-
πατημένη οδό των τραπεζιτών. 

Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή. 
Το σενάριο που ήθελε η αποδέσμευση του 

τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 
να εξομαλύνει τις πληρωμές φάνηκε να διαψεύ-
δεται. Οι «κόκκινοι» λογαριασμοί από περίπου 1,3 
δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2014, όταν ακόμα ίσχυε 
το ΕΕΤΗΔΕ, εκτινάχθηκαν κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ 
στο τέλος Ιουλίου, αναφέρουν καλά πληροφορη-
μένες πηγές. Και ο Αύγουστος, παρότι απαλλαγ-

μένος από τον φόρο ακινήτων, δείχνει ακόμα πιο 
δύσκολος, ίσως και γιατί λόγω των διακοπών πολ-
λοί καταναλωτές καθυστέρησαν να πληρώσουν.

Η διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών, που 
σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις μπορεί να φθά-
σει στα 2 δισ. ευρώ στα τέλη του χρόνου, κτύπη-
σε συναγερμό στη διοίκηση της επιχείρησης, που 
στις αρχές Σεπτεμβρίου αποφάσισε να αναθέσει 
σε δικηγορικά γραφεία την είσπραξη των οφειλών.

Ποια διαδικασία θα ακολουθείται: 
Σε πρώτο στάδιο θα επιδιωχθεί η εξωδικα-

στική είσπραξη της οφειλής, αν όμως η προσπά-
θεια δεν τελεσφορήσει θα ξεκινήσουν οι νομικές 
διαδικασίες. Μάλιστα ανάλογα με το προφίλ του 
πελάτη, θα υπάρχει και ένα ποσό ανά κατηγορία 
πάνω από το οποίο θα ξεκινούν οι νομικές ενέρ-
γειες.

Τα νομικά γραφεία σε πρώτη φάση θα ανα-
λάβουν την επικοινωνία, τις διαπραγματεύσεις, 
τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων των 
οφειλετών στα υποθηκοφυλακεία και τον διακανο-
νισμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα 
ασχοληθούν με:
•  Tον εντοπισμό των οφειλετών, των οποίων τα 

στοιχεία επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί χωρίς 
να έχει ενημερωθεί σχετικά η ΔΕΗ.

•  Την επικοινωνία-διαπραγμάτευση με στόχο την 
εξωδικαστική διευθέτηση, δηλαδή την υπαγω-
γή σε διακανονισμό της οφειλής με ρύθμιση σε 
δόσεις.

•  Σύνταξη και αποστολή/κοινοποίηση απλών επι-
στολών ειδοποίησης ή/και εξώδικων προσκλή-
σεων.

Αν ο πελάτης δεν ανταποκριθεί, τότε θα 
ακολουθήσει η δικαστική διεκδίκηση των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών με τις απαιτούμενες νομικές 
ενέργειες.

Η μέση εκτιμώμενη αξία ανά υπόθεση φθά-
νει τις 10.000 ευρώ και σε πρώτη φάση αναμέ-
νεται να «τρέξουν» περί τις 10.000 υποθέσεις. 
Οι «κόκκινοι» λογαριασμοί, φαινόμενο που έλαβε 
εκρηκτικές διαστάσεις με την κρίση, ιδιαίτερα 
από το 2012, όταν καταργήθηκε το μέτρο της δια-
κοπής της παροχής ρεύματος λόγω μη πληρωμής 
του τέλους ακινήτων, το οποίο ήταν ενσωματωμέ-
νο στο λογαριασμό, έχουν προκαλέσει μία πρωτο-
φανή κρίση ρευστότητας στη ΔΕΗ, η οποία αντα-
νακλάται σε όλη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ ΙΣΜΟΣ
Έξυπνοι μετρητές:  

η ιστορία ενός διαγωνισμού

Σαν το γεφύρι της Άρτας κοντεύει να γίνει ο διαγωνισμός 
του ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές που, σύμφωνα 

με το σχέδιο, θα εγκατασταθούν σε 200.000 νοικοκυριά. 
Σε παράταση του διαγωνισμού για το πιλοτικό έργο εγκα-

τάστασης έξυπνων μετρητών αλλά και έκδοση συμπληρωμα-
τικής προκήρυξης, υποχρεώθηκε να προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ 
λόγω ενστάσεων και προσφυγών που κατατέθηκαν επί της 
διαδικασίας του διαγωνισμού από ενδιαφερόμενους επενδυ-
τές. Η ημερομηνία υποβολής προσφορών με βάση την προ-
κήρυξη που βγήκε στον αέρα μέσα στον Ιούλιο έληγε στις 22 
Σεπτεμβρίου και μετατέθηκε προς τα τέλη Οκτωβρίου. 

Στις προσφυγές τους οι εταιρείες έκαναν λόγο για κενά 
ως προς το τεχνικό σκέλος, και για τεχνικά χαρακτηριστικά 
που απουσιάζουν, ενώ κάποιοι μιλούσαν ακόμη και για φω-
τογραφικές διατάξεις. Κύκλοι του ΔΕΔΔΗΕ είχαν περιοριστεί 
τότε να επισημάνουν ότι αν και εφόσον έχουν υποβληθεί 
ενστάσεις, τότε θα επιληφθεί η αρμόδια επιτροπή επίλυσης 
δικαστικών διαφορών, όπως ούτως ή άλλως προβλέπεται από 
τη προκήρυξη.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα
Το πιλοτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων μετρητών σε κα-
τοικίες και καταστήματα (170.000 υποχρεωτικά και 30.000 
προαιρετικά). Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 86,5 
εκατ. ευρώ θα αποτελέσει τον «πιλότο» πάνω στον οποίο 
θα στηριχθεί η μελέτη για την πλήρη αντικατάσταση των 7 
εκατ. μετρητών χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, ύψους άνω του 1 
δισ. ευρώ. Το όλο πρόγραμμα προχωράει με καθυστέρηση, 
καθώς η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να 
έχουν αντικαταστήσει το 80% των συμβατικών μετρητών με 
έξυπνους ψηφιακούς μέχρι το 2018. 

Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών ανοίγει τον δρό-
μο για την εφαρμογή πολυζωνικών τιμολογίων ηλεκτρικού 
ρεύματος με διαφορετικές χρεώσεις, ανάλογα με το πώς 
διαμορφώνεται η ζήτηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για 
τον καταναλωτή, οι «έξυπνοι» μετρητές θα αλλάξουν ριζικά 
τη μέχρι σήμερα σχέση του με την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος. Με μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο θα ειδοποιείται 
για την κατανάλωση ρεύματος ή για προγραμματισμένες δι-
ακοπές, βλάβες καθώς και τυχόν παραβιάσεις μετρητή, ενώ 
μέσω του Διαδικτύου θα έχει πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία 
της κατανάλωσής του για διάστημα 24 μηνών. 

Αν πάλι συνδεθούν μέσω του κινητού τους στο Internet ή 
αν διαθέτουν tablet, τότε θα έχουν πρόσβαση και σε ιστορι-
κά δεδομένα κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρίνουν τις 
καταναλώσεις που έκαναν, για παράδειγμα κάποιο μήνα φέ-
τος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σε περίπτωση 
λοιπόν που διαπιστώσουν ότι υπερέβησαν τα συνηθισμένα 
επίπεδα κατανάλωσής τους, θα μπορούν να κάνουν ορθολο-
γικότερη χρήση.

Όλα είναι ένα «κλικ» μακριά
H ΔΕΗ δημιούργησε την on-line υπηρεσία «e-bill info», προκει-

μένου να διευκολύνει τους καταναλωτές της. Μέσω της υπηρεσί-
ας αυτής, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή, 
από όπου και αν βρίσκεται, να ενημερωθεί για το λογαριασμό του, 
εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, έχοντας απλώς πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο.

Με τη νέα υπηρεσία e-bill info της ΔΕΗ παρέχεται η δυνατότητα 
άμεσης πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς του τελευταίου 
12μήνου, είτε αφορούν οικία, είτε εξοχική κατοικία ή επιχείρηση 
κλπ., με μία μόνο εγγραφή. Βοηθά επίσης την ταχεία αρχειοθέ-
τηση των λογαριασμών, δημιουργώντας ένα πλήρες ηλεκτρονικό 
αρχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης και μεταβολής των 
χρεώσεων, ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον η υπηρεσία e-bill info διευ-
κολύνει ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που έχουν χάσει, για 
κάποιο λόγο, το λογαριασμό τους, αφού τώρα πια δε χρειάζεται 
να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα για εκτύπωση του λογαριασμού 
τους, αλλά αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από το σπίτι ή το γρα-
φείο, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, εξοικονομώντας πολύ-
τιμο χρόνο. Άλλο ένα πλεονέκτημα της υπηρεσίας e-bill info είναι 
ότι ο καταναλωτής, εφόσον επιθυμεί, την ημέρα έκδοσης του νέου 
λογαριασμού, μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική 
του διεύθυνση για τα βασικά στοιχεία του εκδοθέντος λογαριασμού 
του και να γνωρίζει πότε θα λάβει τον επόμενο λογαριασμό για 
καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.Η εγγραφή στην υπηρεσία 
e-bill info, για να απολαμβάνει κανείς όλα τα οφέλη που προσφέρει, 
είναι πολύ απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο www.
dei.gr και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, όπως και τον κωδικό 
ηλεκτρονικής πληρωμής και τον Α/Α λογαριασμού που υπάρχουν 
στο έντυπο του λογαριασμού τους.
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ΒΕΒΑ ΙΟΤΗΤΑΑ

Υποχώρηση εσόδων και κερδών ανακοί-
νωσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 

2014, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2013.

Οι προβλέψεις για επισφάλειες κλπ. αυ-
ξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ, σε 249,1 εκατ. 
ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος (48 εκατ. ευρώ) 
της αύξησης οφείλεται σε απόφαση της ΡΑΕ 
με την οποία καταλογίστηκε στη ΔΕΗ η κάλυ-
ψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην 
αγορά από την αναστολή λειτουργίας εναλ-
λακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας το 
2011-2012.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, τα 
συνολικά έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 
4% ή 117,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χα-
μηλότερης ζήτησης και των μειωμένων τιμο-
λογίων Υψηλής και Μέσης Τάσης. 

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
μειώθηκε κατά 7,8% (2.266 γιγαβατώρες) το 
πρώτο εξάμηνο του 2014, στις 26.951 GWh 
έναντι 29.217 GWh το πρώτο εξάμηνο του 
2013. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την 
άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,2% (589 
GWh), κάτι που αποδίδεται μεταξύ άλλων 
στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες του περα-
σμένου χειμώνα. Τα καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους διαμορφώθηκαν σε 57,7 εκατ. ευρώ 
έναντι 62,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2013.

Αναλυτικότερα, επισημαίνουμε τα παρακάτω: 
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέ-

σεων (EBITDA) το α΄ εξάμηνο του 2014 μειώ-
θηκαν κατά 38,6 εκατ. (6,6%) σε σχέση με το 
α΄ εξάμηνο 2013, με το περιθώριο EBITDA να 
διαμορφώνεται σε 19,3%, έναντι 19,9% το α΄ 
εξάμηνο 2013.

Στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 
περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση 
ύψους € 23,2 εκατ., η οποία αποτυπώθηκε 
στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου, από την 
αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην 
τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξά-
μηνο του 2013. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και 
μία θετική επίπτωση - η οποία επίσης απο-
τυπώθηκε στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 
- από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους 
€ 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 
εκατ.), ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008.

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις του α’ 
εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 68%, από € 189 
εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013 σε € 317 εκατ. 
εφέτος, απορροφώντας το 11,2% των εσό-
δων. Το ποσό αυτό μειώνεται σε € 249 εκατ. 
λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των € 68 εκατ. 
περίπου, που αφορά προκαταβολές πελατών 
οι οποίες αντιστοιχούν στη σχηματισθείσα 
μέχρι και 30.6.2014 συνολική πρόβλεψη 
επισφάλειας πελατών Χαμηλής Τάσης. Το 

προαναφερθέν ποσό των € 68 εκατ. δεν έχει 
θετική ταμειακή διάσταση στην περίοδο ανα-
φοράς.

Επίσης, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμή-
νου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από 
πρόβλεψη ύψους € 48,3 εκατ. για κάλυψη 
του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην 
αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμ-
ματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 
2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι 
οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί στο 50% των € 96,6 εκατ. 
που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της 
ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη 
του προαναφερθέντος ελλείμματος. Η ΔΕΗ 
αμφισβητεί την υποχρέωση αυτή, δεδομένου 
ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τη δημιουργία 
του εν λόγω σημαντικού ελλείμματος από 
ανταγωνιστές της που εισήλθαν στη λιανική 
αγορά. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΗ θεωρεί πως 
υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για ευνοϊκή 
έκβαση της τελικής δικαστικής κρίσης και 
δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για το συ-
νολικό ποσό των € 96,6 εκατ. Παρά ταύτα, 
σε συνέχεια της ενδιάμεσης απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία ανέ-
στειλε την υποχρέωση καταβολής του 50% 
των € 96,6 εκατ., σχηματίζεται πρόβλεψη για 
το υπόλοιπο 50%, λόγω της αβεβαιότητας 
ανάκτησης του ποσού αυτού, εκ του οποίου, 
με 30.6.2014, είχαν ήδη καταβληθεί € 24,3 
εκατ.

Μετά την απόφαση για την «Αλουμίνιο 
της Ελλάδος» έρχεται και η απόφα-

ση για την «Χαλυβουργία», όπου η ΔΕΗ 
καταδικάζεται να πληρώσει πάνω από 4 
εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση αφορά τη 
Χαλυβουργία της Ελλάδος και την προσφυ-
γή που είχε καταθέσει για την αύξηση στο 
τιμολόγιο ρεύματος που της επιβλήθηκε 
από τη ΔΕΗ το 2008.

Σύμφωνα με το Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο Αθηνών, δικαιώνεται η Χαλυβουργία 

και εντέλλεται η ΔΕΗ να της επιστρέψει το 
ποσό των 4.412.018,86 ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 2,551 εκατ. ευρώ αφορούν στις αυ-
ξήσεις που πλήρωσε για ρεύμα στο εργο-
στάσιο του Βελεστίνου και το 1,860 εκατ. 
ευρώ για το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Πρόκειται ουσιαστικά για πρόκριμα 
άσκησης νέων προσφυγών εκ μέρους των 
μεγάλων βιομηχανιών κατά της ΔΕΗ με δι-
εκδικήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητά της. 

Η ουσία της υπόθεσης έχει σχέση με 
περίοδο απελευθέρωσης των τιμολογίων 
Υψηλής Τάσης, όταν υπουργική απόφαση 
που εκδόθηκε το 2007 έθετε όριο 10% 
στις αυξήσεις προς τη βιομηχανία, με την 
προϋπόθεση ότι για την κατάρτιση των 
νέων συμβάσεων η ΔΕΗ όφειλε να τηρεί 

τις αρχές της καλής πίστης και των συναλ-
λακτικών ηθών. Ενα χρόνο μετά, τον Ιούλιο 
του 2008, επί της προηγούμενης διοίκησης 
της ΔΕΗ, η Επιχείρηση επέβαλε το ανώτα-
το όριο αύξησης και απλώς ενημέρωσε τον 
πελάτη της, χωρίς προηγούμενη διαπραγ-
μάτευση κ.λπ.

Προβληματισμός για τα αποτελέσματα  
του 1ου εξαμήνου της ΔΕΗ

Βιομηχανία δικαστικών 
αποφάσεων 

κατά της ΔΕΗ
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Μια διαρροή εκ μέρους της διοίκη-
σης της ΔΕΗ ήταν αρκετή για να 

ταράξει τα νερά της αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με πρόσβαση λιγνιτικής και 
Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (ΝΟΜΕ). 

Αξίζει, στο σημείο αυτό θα θυμίσου-
με πως Η διενέργεια των δημοπρασιών 
αποφασίστηκε ως μέτρο για το άνοιγμα 
της αγοράς προμήθειας. Με βάση το 
αρχικό χρονοδιάγραμμα, οι δημοπρασί-
ες θα έπρεπε να γίνουν στις αρχές του 
τελευταίου τριμήνου του 2014. Με την 
απόφαση να διενεργηθεί και δεύτερη δι-
αβούλευση, μετά τις αλλαγές στο σχέδιο 
που πρότεινε η ΡΑΕ, οι δημοπρασίες, 
άρα και η δραστηριοποίηση με ανταγω-
νιστικούς όρους στην αγορά, νέων εναλ-
λακτικών προμηθευτών, μετατίθεται για 
τις αρχές του 2015.

Η ΔΕΗ να προτείνει ως κατώτερη 

τιμή για την εκκίνηση των δημοπρασιών, 
το κόστος παραγωγής από λιγνιτικές μο-
νάδες που η ίδια θεωρεί ως πραγματικό, 
ενώ η κυβέρνηση, λειτουργώντας ως 
εκπρόσωπος των ιδιωτικών μονάδων, 
θέλει να επιβάλλει ως κατώτερη τιμή 
εκείνη των μονάδων που λειτουργούν με 
φυσικό αέριο και είναι πολύ πιο ακριβή. 

Σύμφωνα πάντως με τη ΡΑΕ, η τιμή 

πώλησης της ενέργειας θα προκύπτει 
από τη δημοπρασία αλλά θα ορίζεται τιμή 
εκκίνησης από τη ΡΑΕ. Οι δημοπρασίες 
θα αφορούν συνολικά το 30-35% της 
ετήσιας λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής, ποσοστό που κατά τη ΡΑΕ 
εκτιμάται ότι είναι επαρκές, ώστε οι ανε-
ξάρτητοι προμηθευτές να είναι σε θέση 
να αναπτύξουν ένα «μίγμα καυσίμων» 
αντίστοιχου μέσου κόστους ενέργειας 
με αυτό του κυρίαρχου παίκτη της αγο-
ράς (ΔΕΗ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να τον ανταγωνιστούν ισοδύναμα στην 
αγορά λιανικής.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι αντί-
θετο με την δημιουργία των ΝΟΜΕ γιατί 
πρόθεση της ΡΑΕ και της κυβέρνησης 
είναι να παίρνουν Ηλεκτρική Ενέργεια 
κάτω του κόστους και να αισχροκερδούν 
οι προμηθευτές.

ΔΕΗ: αυτές είναι οι αντιρρήσεις μας για το ΝΟΜΕ

Πράσινη ενέργεια: προβληματισμοί και αποκαλύψεις

Εδώ και χρόνια οι εργαζόμενοι και το 
συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ με ανα-

κοινώσεις, επιστημονικές ημερίδες, αλλά 
και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, είχαν 
ενημερώσει και προειδοποιήσει τόσο την 
ελληνική πολιτεία όσο και τους κατανα-
λωτές, πως η άκριτη και άναρχη ανάπτυξη 
των εναλλακτικών μορφών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει 
σε μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρι-
κού ρεύματος. 

Τώρα πια αυτό είναι δεδομένο και με 
την επίσημη αναγνώριση του από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Και συγκεκριμένα: η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα 
αιολικά πάρκα προκαλεί σημαντική αύξηση 
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η 
οποία, περνώντας στους καταναλωτές, θα 
μπορούσε να επιφέρει σημαντική αύξηση 
των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο συμπέρασμα αυτό επικεντρώνε-
ται σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΟΚΕ), στην οποία τονίζεται ότι άλλες δυνη-
τικές οικονομικές επιπτώσεις της αύξησης 

αυτού του κόστους είναι η πρόκληση ζημίας 
στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και η πρόσθετη επιβάρυνση, 
ιδιαίτερα των μειονεκτουσών κοινωνικών 
ομάδων.

Το σημαντικότερο πρόβλημα των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας που κυριαρ-
χούν επί του παρόντος, δηλαδή της αιολι-
κής και της ηλιακής ενέργειας, αφορά τις 
σημαντικές διακυμάνσεις της ενεργειακής 
τους απόδοσης που δεν μπορούν να εγγυη-
θούν την συνεχή παραγωγή ενέργειας, κάτι 
που έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί εμφανή 
προβλήματα, αναφέρεται στη γνωμοδότηση 
της ΟΚΕ.

Επιμένοντας εδώ και πολλά χρόνια ως 
εργαζόμενοι της ΔΕΗ στη δημιουργία ενός 
ενεργειακού μείγματος, το οποίο θα στη-
ρίζεται στα εγχώρια καύσιμα (λιγνίτη και 
νερό), προασπιζόμασταν το φτηνό ηλεκτρι-
κό ρεύμα, αναγκαίο τόσο για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικο-
νομίας όσο και για τα ελληνικά νοικοκυριά. 

Σήμερα, μετά την ομολογία της Ευρω-

παϊκής ΟΚΕ, γίνεται ακόμη πιο επιτακτική 
η ανάγκη για αναθεώρηση της ακολου-
θούμενης ενεργειακής πολιτικής, η οποία 
υπονομεύει και υποβαθμίζει την αξία και τη 
σημασία των εγχώριων στερεών καυσίμων 
στην ηλεκτροπαραγωγή και «δένει» ουσια-
στικά τον ενεργειακό κλάδο στο άρμα των 
εισαγόμενων καυσίμων προκειμένου να 
πλουτίζουν μερικές οικογένειες.
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Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις – δύο 
χρυσά και δύο ασημένια βραβεία – απέ-
σπασε η ΔΕΗ Α.Ε. στο διαγωνισμό Health & 
Safety Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 
30.9.2014 στην Αθήνα υπό την αιγίδα του 
ΣΕΒ και με την τιμητική υποστήριξη του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.A.Ε. 
Οι διακρίσεις αυτές ούτε τυχαίες είναι, ούτε 
και ευκαιριακές. Το εργατικό και συνδικα-
λιστικό κίνημα εδώ και δεκαετίες μέσα στα 
πλαίσια της επιχείρησης, είχε αναπτύξει ένα 
σταθερό πλαίσιο διεκδικήσεων ως προς την 
υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. 

Τα τέσσερα αυτά βραβεία αναδεικνύουν 
με τον καλύτερο τρόπο ότι, για τις εταιρί-
ες του Ομίλου ΔΕΗ, ο σεβασμός στον Άν-
θρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον 
αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο και τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΗ απέσπασε:
1)  Δύο βραβεία, ένα χρυσό και ένα ασημέ-

νιο, στην κατηγορία «Ετοιμότητα για Κα-
ταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης», καθώς 
ο Όμιλος ΔΕΗ, με στόχο την κατάλληλη 
προετοιμασία και την πλήρη ετοιμότητα 
κάθε Μονάδας, σχεδιάζει και προσομοι-
άζει συνθήκες πραγματικής κρίσης, μέσω 
του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Καταστάσεων, επενδύοντας σταθερά στη 
συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε κε-
ντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ έχει θέσει τις 
βάσεις για επαρκή επιχειρησιακή εξοι-
κείωση, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει 
πλήρως το ρόλο και τις αρμοδιότητές του, 
την ώρα της κρίσης.
Επιπλέον, η ΔΕΗ απέσπασε το χρυσό 

βραβείο στην κατηγορία «Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας», με την προστασία του προσω-
πικού των αναδόχων, των επισκεπτών και 

όλων όσων έχουν πρόσβαση στις μονάδες 
και τις εγκαταστάσεις της, να αποτελεί θε-
μελιώδη προϋπόθεση για την οποιαδήποτε 
συνεργασία μαζί τους. 

Τέλος, η ΔΕΗ απέσπασε ασημένιο βρα-
βείο στην κατηγορία «Πρωτοβουλίες Εκ-
παίδευσης & Ευαισθητοποίησης», για τις 
πολιτικές και δράσεις ενημέρωσης και εκ-
παίδευσης του προσωπικού, έκδοσης οδηγι-
ών και εκπαιδευτικού υλικού, κλπ, με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας και με απώτε-
ρο στόχο τη διαρκή μείωση των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθε-
νειών.

Ενώ όμως η ΔΕΗ βραβεύεται και δικαί-
ως για τις επιτυχίες της, δεν μπορούμε να 
πούμε το ίδιο για τους εργαζόμενους στους 
υπεργολάβους που αναλαμβάνουν έργα της 
ΔΕΗ και οι οποίοι αποτελούν τα μόνιμα θύ-
ματα, ακόμη και θανατηφόρων, ατυχημάτων.

Διακρίσεις για τη ΔΕΗ στα 
Health & Safety Awards 

Μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να 
γίνουν 1156 προσλήψεις μονίμων στον 

Όμιλο ΔΕΗ (ΔΕΗ 616 – ΔΕΔΔΗΕ 540) για 
την κάλυψη αναγκών του φορέα με έγκριση 
του ΑΣΕΠ. Οι εργαζόμενοι, αλλά και το συν-
δικαλιστικό κίνημα, εδώ και χρόνια ζητούν 
να γίνουν προσκλήσεις μονίμων υπαλλήλων, 
αφού οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις, αλλά 
και η εισφορά στελεχών στους νεοσύστα-
τους φορείς του κλάδου της ηλεκτρικής 
ενέργειας, έχουν κυριολεκτικά αποψιλώσει 
την εταιρεία.

Αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η 
πρώτη προκήρυξη της ΔΕΗ ενώ λίγο αρ-
γότερα θα ακολουθήσει και η δεύτερη. Συ-
νολικά θα γίνουν 616 προσλήψεις μονίμων 
στη ΔΕΗ. Οι προκηρύξεις είναι έτοιμες από 
καιρό ωστόσο το ΑΣΕΠ σε συνεννόηση με τη 
ΔΕΗ αποφάσισε να τις δημοσιεύσει μετά τη 
λήξη της προκήρυξης της ΔΕΔΔΗΕ. Η πρώτη 
προκήρυξη αφορά 16 ειδικούς επιστήμονες 
από τις ειδικότητες οικονομολόγων, διοικη-
τικού-οικονομικού διοικητικών λογιστών.

Στη δεύτερη προκήρυξη που θα βγει 
αμέσως μετά θα ζητηθούν άτομα από τις 
παρακάτω ειδικότητες: Τεχνίτες Δικτύων, 

Τεχνικούς Σταθμών, Ηλεκτρολόγους, Τεχνι-
κούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνικούς, Τεχνι-
κούς Εξοπλισμού, Τεχνικούς ΜΕΚ, Χειριστές 
Μηχανημάτων, Οδηγούς κ.ά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα εί-
ναι 20ήμερη και για τους δύο διαγωνισμούς 
και το πιθανότερο σενάριο είναι οι αιτήσεις 
να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από τη 
σελίδα του ΑΣΕΠ, όπως και στην περίπτω-
ση της ΔΕΔΔΗΕ. Οι περισσότερες θέσεις 
θα καλυφθούν από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ 
στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδί-
ας, Βέροιας, Χανίων, κ.α. Στα προσόντα των 
υποψηφίων θα ληφθούν υπόψιν ο χρόνος 
ανεργίας, οι τίτλοι σπουδών, η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη ειδικότητα, η πολυτεκνική ιδι-
ότητα, η εντοπιότητα. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τις προ-
κηρύξεις αυτές απουσιάζει η κατηγορία ΔΟ 
παρά τις μεγάλες ανάγκες που καταγρά-
φουν οι υπηρεσιακές μονάδες και κυρίως 
η Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Γιατί άραγε; 

Συμβασιούχοι

Παράλληλα, με 350 περίπου συμβασιού-
χους θα ενισχυθεί η ΔΕΗ μέχρι τέλος του 
έτους. Πρόκειται για προσωπικό που απα-
σχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη αναγκών της ΔΕΗ σε πε-
ριοχές όπου διαθέτει λιγνιτικά κέντρα. Οι 
ειδικότητες που ζητούνται είναι: τεχνικοί 
ορυχείων, ηλεκτροτεχνικοί, μηχανοτεχνικοί, 
τεχνικοί δομικών εργων, οδηγοί, εργάτες, 
χειριστές μηχανημάτων, κ.α. Η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων είναι δεκαήμερη και οι 
αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της ΔΕΗ 
που προκηρύσσει τις θέσεις. Ανάμεσα στα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέ-
σουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις 
περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οι-
κογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου 
σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της 
αστυνομικής ταυτότητας.

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ: 1156 προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
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Ι ΓΝ Ι ΤΗΣΛ

Είναι αλήθεια ότι ο λιγνίτης αποτέλεσε 
και αποτελεί το εθνικό καύσιμο. Ήταν 

και παραμένει η καύσιμη ύλη για φθηνή 
ηλεκτρική ενέργεια τόσο για τα ελλη-
νικά νοικοκυριά, όσο και για την εθνική 
οικονομία, αποτελώντας, παράλληλα, ένα 
μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Πέραν 
όμως, αυτών, ο ελληνικός λιγνίτης έχει 
και ορισμένες αρνητικές πλευρές, οι 
οποίες θα πρέπει να προβληματίσουν τόσο 
τη διοίκηση της ΔΕΗ όσο και την πολιτεία, 
που θα πρέπει από κοινού να επιλύσουν 
τις δύσκολες εξισώσεις που αναδύονται. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης που 
πραγματοποίησε η Booz&Co σχετικά με το 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από λιγνίτη σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες και 
την Τουρκία, το πρώτο, κύριο και σημαντι-
κό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι 
συντάκτες αυτής της έκθεσης είναι ότι ο 
ελληνικός λιγνίτης είναι μεν φτηνός στην 
εξόρυξή του, αλλά είναι φτωχός ως προς 
τη θερμική του απόδοση. 
Συγκεκριμένα: 
1)  Το πλήρες κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε 

ευρώ ανά τόνο) στην Ελλάδα από τη 
ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στο 
σύνολο των 8 χωρών που συμπεριέλαβε 
η μελέτη.

2)  Το κόστος εξόρυξης στην Ελλάδα είναι 
χαμηλότερο απ’ ότι σε 6 από τις άλλες 
7 χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσε-
χία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρ-
κία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χα-
μηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε 
ευρώ ανά τόνο).
Ωστόσο, το εξαιρετικά χαμηλό θερμιδικό 

περιεχόμενο του Ελληνικού λιγνίτη οδηγεί 
αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 
σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες.

Αναλυτικότερα, οι ερευνητές επιση-
μαίνουν πως Η θερμογόνος δύναμη του 
λιγνίτη (ποσότητα ενέργειας που περιέχει 
ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλάδα είναι με 
μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο 
των 8 χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
μελέτης η θερμογόνος δύναμη του Ελληνι-
κού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200kcal/
kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε με-
σοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) 
έως 2.915 kcal/kg(Τσεχία). Αυτό οδηγεί 
μονοσήμαντα σε υψηλότερο κόστος πα-
ραγωγής. Το τελικό πλήρες κόστος παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 
το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε σε 59,93 €/
MWh, έναντι εύρους 31,57 €/MWh (Βουλ-
γαρία) έως 54,19 €/MWh (Ρουμανία) στις 

υπόλοιπες χώρες της μελέτης.
Τέλος, η μελέτη προβαίνει σε προσο-

μοίωση από την οποία προκύπτει ότι το 
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα θα ήταν σημαντικά χαμηλότε-
ρο αν ο λιγνίτης είχε τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του λιγνίτη των άλλων χωρών. 

Για παράδειγμα, αν ο λιγνίτης της Ελλά-
δας είχε τη θερμογόνο δύναμη του λιγνί-
τη της Γερμανίας, ήτοι 2.195kcal/kg αντί 
για 1.200 kcal/kg, το κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα ήταν 
κατά περίπου 10 €/MWh χαμηλότερο και 
θα ανερχόταν σε περίπου 49,8 €/MWh. 
Συγκριτικά, το μέσο κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στη 
Γερμανία κυμάνθηκε το 2012 στα 53,6 €/
MWh. Επισημαίνεται πως το κόστος παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον 
εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικό σε σχέση με το κόστος ηλεκτρο-
παραγωγής σε σχέση με άλλα εισαγόμενα 
ορυκτά καύσιμα. Κυρίαρχο συμπέρασμα 
της ανάλυσης είναι ότι η εκμετάλλευση 
του λιγνίτη στην Ελλάδα γίνεται ιδιαίτερα 
αποδοτικά με βάση τα συγκριτικά στοιχεία 
των άλλων χωρών, αν και το κόστος επιβα-
ρύνεται αναπόφευκτα από το χαμηλό θερ-
μιδικό περιεχόμενο του εγχώριου λιγνίτη.

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

Λιγνίτης: μύθοι και αλήθειες 

Τέλος η χρέωση ΥΚΩ  
για τους πολύτεκνους

Σε μια κίνηση κατευνασμού των αντι-
δράσεων που εκδηλώθηκαν για την αύξη-
ση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η κυβέρνηση 
προχώρησε σε απαλλαγή από τις χρεώσεις 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας όλων των 
δικαιούχων τιμολογίου Πολυτέκνων και Κοι-
νωνικού Οικιακού Τιμολογίου καθώς και το 
τμήμα της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλε-
κτρισμού ως τις 10.000 Kwh των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωφελείς σκοπούς, 
που έχουν Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που 
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο κύρωσης των συμβάσεων για την έρευνα και ανάπτυξη 
υδρογονανθράκων στο Κατάκολο, τα Ιωάννινα και τον Δυτικό Πατραϊκό Κόλπο.
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ΔΩΡΑΚ Ι

Με μια σπουδή που δε δικαιολογείται 
από την περιρρέουσα ατμόσφαι-

ρα αλλά και τις εξελίξεις, η κυβέρνηση, 
σύμφωνα με ενορχηστρωμένες διαρροές, 
ετοιμάζεται να ξεπουλήσει κοψοχρονιά 
τον ΑΔΜΗΕ. Άμεσος στόχος της κυβέρ-
νησης είναι η απαλλαγή του ΑΔΜΗΕ από 
επισφάλειες και πιθανό μελλοντικό ρίσκο 
της αγοράς ηλεκτρισμού, έτσι ώστε να δι-
ευκολύνει τους αγοραστές τους. 

Για να γίνει αυτό, η κυβέρνηση κάλεσε τη ΡΑΕ να επισπεύσει 
την απόφασή της για το ύψος του ρυθμιζόμενου εσόδου της 
εταιρείας την τριετία 2015-2017. Οι επισφάλειες σε αυτή τη 
φάση αφορούν ένα ποσό της τάξης των 80 εκατ. ευρώ τον μήνα 
περίπου, που αντιστοιχεί στο ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ). Το 
τέλος αυτό, που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαρια-
σμών ηλεκτρικού ρεύματος για τη διασφάλιση της εγγυημένης 
τιμής για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, το μεταβιβά-
ζει η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ για να καταλήξει μέσω του ΛΑΓΗΕ (Λει-
τουργός της Αγοράς) στους παραγωγούς ΑΠΕ. Η διαμεσολά-
βηση του ΑΔΜΗΕ στη διαδικασία είσπραξης και πληρωμής του 
ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί δυνητική επισφάλεια για την εταιρεία, θέμα 

που έχει τεθεί από τους επενδυτές και η 
κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιλύσει, εξ 
ου και η σπουδή για τη δρομολόγηση εξε-
λίξεων. Η φόρμουλα που συζητείται είναι 
η πλήρης απαλλαγή του ΑΔΜΗΕ από την 
είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ και ο περιορισμός 
του ρόλου του μόνο στην καταμέτρηση του 
ποσού, και η απευθείας πληρωμή από τη 
ΔΕΗ στον ΛΑΓΗΕ.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το ύψος του ρυθμιζόμενου εσό-
δου του ΑΔΜΗΕ. Το ρυθμιζόμενο έσοδο συνδέεται με τις απο-
δόσεις των επενδεδυμένων κεφαλαίων της εταιρείας. Η μελέτη 
που -σύμφωνα με πληροφορίες- έχει καταθέσει ο ΑΔΜΗΕ στη 
ΡΑΕ για το λειτουργικό κόστος στην τριετία 2015-2017 προσδι-
ορίζει το ρυθμιζόμενο έσοδο στο 9,5% από 8% που είναι σήμε-
ρα.Με την ολοκλήρωση των δύο παραπάνω ρυθμίσεων ανοίγει 
ο δρόμος για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών από 
τους τέσσερις υποψήφιους επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα που 
θέτει η τρόικα για ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το τέλος 
του χρόνου είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς απαιτείται κα-
τακύρωση του πλειοδότη από το Δ.Σ. της ΔΕΗ και εν συνεχεία 
από τη γενική συνέλευση. 

Τι συμβαίνει με τον ΑΔΜΗΕ; 

Η ανακοίνωση των νέων τιμολογίων 
της ΔΕΗ ήταν μια ψυχρολουσία για 

τους καταναλωτές, παρόλο που πολλοί 
προσπάθησαν να τα παρουσιάσουν ως 
μειώσεις. 

Ουσιαστικά όμως, η κλίμακα για τις χα-
μηλές οικιακές χρεώσεις (0-800 kWh) 
καταργείται και ενοποιείται με την επόμε-
νη (801-2.000 kWh). Εξοχικές κατοικίες, 
κλειστά διαμερίσματα, φοιτητές, εργένη-
δες, συνταξιούχοι θα χρεώνονται ακριβό-
τερα την κιλοβατώρα.

Εν συντομία, πρόκειται για αύξηση της 
τάξεως του 21% στην τιμή της ενέργει-
ας που θα πληρώνουν από τούδε και στο 
εξής τα 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με 
καταναλώσεις μέχρι 800 κιλοβατώρες 
το τετράμηνο. Η αύξηση στην τιμή της 
ενέργειας για τις καταναλώσεις μέχρι 
800 κιλοβατώρες το τετράμηνο προκύ-
πτει από την κατάργηση της κλίμακας οι-
κιακής χρέωσης από 0 έως 800 kWh και 
την ενοποίησή της με την αμέσως επό-
μενη κλίμακα των 801 έως 2.000 kWh. 

Αυτό συνεπάγεται αυτομάτως αύξηση 
των χρεώσεων κατά 1,53 λεπτά την κι-
λοβατώρα, αφού από τα 0,0793 ευρώ θα 
ανεβεί στα 0,0946 ευρώ. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει πως ένας καταναλωτής με 800 
κιλοβατώρες το τετράμηνο θα πληρώνει 
πλέον 75,68 ευρώ αντί 62,34 ευρώ σε 
κάθε τετραμηνιαίο λογαριασμό για χρέ-
ωση ενέργειας, ή 40 ευρώ περισσότερα 
κάθε χρόνο.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, για άλλους 
1,4 εκατ. καταναλωτές, εμπορικούς και 
επαγγελματικούς έρχονται μειώσεις της 
τάξης του 3%, που φτάνουν μέχρι και 
100 ευρώ το τετράμηνο, εξέλιξη που θα 
αποτελέσει ανάσα απέναντι στο πρόβλη-
μα του υψηλού κόστους ρεύματος που 
αντιμετωπίζουν χιλιάδες επιχειρήσεις.

Οι αυξομειώσεις στα τιμολόγια εντάσ-
σονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης που 
έχει αναλάβει χώρα μας για την κατάργη-
ση των λεγόμενων «σταυροειδών επιδο-
τήσεων» δηλαδή οι χαμηλότερες κατα-
ναλώσεις επιδοτούνται από ακριβότερες 

χρεώσεις των επαγγελματικών τιμολογί-
ων, πολιτική που απορρέει από τις σχε-
τικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Έτσι, η τιμή της κιλοβατώρας για τους κα-
ταναλωτές μέχρι και 800 κιλοβατώρας το 
τετράμηνο αυξάνεται κατά 21%, προκει-
μένου να εξισωθεί με αυτή της αμέσως 
επόμενης κατηγορίας (800-2.000 KWh).

Δεν επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις 
καθόλου το κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) 
στο οποίο έχουν και ενταχθεί μέχρι σή-
μερα 565.000 καταναλωτές, απολαμβά-
νοντας μειωμένη τιμή ως και 49% έναντι 
των άλλων καταναλωτών. 

Η αλήθεια για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ
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ΗΛΕΚΤΡΟΚ ΙΝΗΣΗ

Το Green eMotion είναι μια σημαντική 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως είναι η μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
κατά 60% μέχρι το έτος 2050.

Αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πρω-
τοβουλίας European Green Cars Initiative 
- EGCI για την υποστήριξη της έρευνας 
και ανάπτυξης για λύσεις στις οδικές 
μεταφορές και διεύρυνση της χρήσης 
Ανανεώσιμων Πηγών.

Υιοθετήθηκε επίσημα και ανακοινώθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 
Μαρτίου 2011. Από τότε μέχρι σήμερα 
εκπονούνται συνεχώς εργασίες με σκο-
πό την ταχεία ανάπτυξη της Ηλεκτροκί-
νησης στην Ευρώπη.

Για την υλοποίηση του Green eMotion 
δημιουργήθηκε μια κοινοπραξία από 43 
εταίρους από τους τομείς της βιομη-
χανίας, της ηλεκτρικής ενέργειας, των 
κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, 
κοινοτικών αρχών, πανεπιστημίων και 
κέντρων ερευνών.

Πρωταρχικός στόχος των «43» είναι 
η συνένωση των δυνάμεών τους, ώστε 
να καθορισθούν οι ευρωπαϊκές προδι-
αγραφές που θα επιτρέψουν την ταχεία 
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Γι΄αυτό 
και πραγματοποιούνται συνεχώς έρευ-
νες και επιδείξεις, ώστε να δημιουργη-
θεί ένα κοινά αποδεκτό και φιλικό στους 
χρήστες πλαίσιο για την ανάπτυξη της 
Ηλεκτροκίνησης, το οποίο να συνδυάζει:
•  ταχεία προσαρμογή με διαφορετικά 

συστήματα και αναπτυσσόμενες τε-
χνικές λύσεις και

•  δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ ενεργά στο Green eMotion…

Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή αγκά-
λιασε αυτή τη σημαντική προσπάθεια 
και αποτελεί έναν από τους 43 εταίρους 
που υλοποιούν το Πρόγραμμα Green 
eMotion, έχοντας αναλάβει τη δημιουρ-
γία πιλοτικού έργου ηλεκτροκίνησης 
δεύτερης γενιάς στην πόλη της Κοζάνης 
και επέκταση της πιλοτικής εγκατάστα-
σης στην Αθήνα.

Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης 
στην Ελλάδα, που είναι ένα από τα δύο 
που υλοποιούνται στην Ευρώπη (το δεύ-
τερο γίνεται από την RWE στην Βουδα-
πέστη), περιλαμβάνει την εγκατάσταση 
δημόσιων σταθμών φόρτισης σε πεζο-
δρόμια και την κυκλοφορία ηλεκτροκί-
νητων οχημάτων με εφαρμογή όλων των 
αποτελεσμάτων του Green eMotion για 
την δημιουργία της Πανευρωπαϊκής ηλε-
κτροκίνησης.

Το θέμα της Ηλεκτροκίνησης που 
προωθείται μέσω του Green eMotion, 
στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΗ, είναι πολύ 
σημαντικό, γιατί: 

Αφορά τις αναγκαίες υποδομές για 
φόρτιση, ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτρο-
κίνησης κλπ.

Ενδιαφέρει τις Περιφέρειες και τους 
Δήμους της ΕΕ και, γενικότερα, όλους 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του 
Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος και 

στην ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με το Green eMotion μελετώνται 
«λύσεις» για πολλούς τομείς, όπως: 
«έξυπνα δίκτυα», καινοτομίες ICT, κινη-
τικότητα στις αστικές περιοχές, διαφο-
ρετικοί τύποι ηλεκτρικών οχημάτων (επι-
βατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, υβριδικά 
οχήματα κλπ), ασφαλής επαναφόρτιση 
μπαταριών με διαφορετικές τεχνολογίες 
φόρτισης κλπ.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα που 
επιδιώκονται είναι:

Υιοθέτηση προδιαγραφών για ένα 
συνεχώς αναπροσαρμοζόμενο σύστημα 
ηλεκτροκίνησης.

Κατάλληλη αρχιτεκτονική ΙΤ για μια 
ευρωπαϊκή αγορά υπηρεσιών ηλεκτροκί-
νησης, που θα διασφαλίζει τον ανταγω-
νισμό και την προώθηση της ηλεκτροκί-
νησης.

Βελτιστοποίηση των λειτουργιών δι-
κτύων και υποδομών φόρτισης.

Δημιουργία υπηρεσιών roaming και 
χρήσης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ανε-
ξάρτητα από τον πάροχο και την γεω-
γραφική περιοχή φόρτισης.

Βέλτιστη λειτουργικότητα των ηλε-
κτρικών οχημάτων σε πραγματικές συν-
θήκες.
Μέχρι σήμερα με το Green eMotion:

Πάνω από 2.000 ηλεκτρικά οχήματα 
χρησιμοποιούνται στις περιοχές επιδεί-
ξεων.

Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο με 
πάνω από 2.500 σημεία φόρτισης.

Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη το 2015 τα 
ηλεκτρικά οχήματα θα προσεγγίσουν τις 
70.000 και τα σημεία φόρτισης θα ξεπε-
ράσουν τις 80.000.

Το Όραμα της ΔΕΗ 
για την Ηλεκτροκίνηση
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Το πρώτο δίκτυο κοινόχρηστης φόρτισης ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων είναι έτοιμο να τεθεί σε λει-

τουργία μέχρι τέλος του έτους σε μία προσπάθεια ν 
ανοίξει ο δρόμος για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνη-
σης.

Το σχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
μπαίνει σιγά-σιγά στην πρίζα, και σε αυτό κεντρικό 
ρόλο έχει φυσικά η ΔEH, υπεύθυνη στην Ελλάδα για το 
επιδοτούμενο ερευνητικό κοινοτικό πρόγραμμα, Green 
eMotion.

H ΔEH, που υπηρετεί αυτό τον στόχο από το 2011, 
πρόκειται να προμηθευτεί 30 ηλεκτρικά οχήματα στο 
πλαίσιο προώθησης της προσπάθειας της ενώ μέσα 
στα επόμενα δύο έτη τα ηλεκτρικά οχήματα που θα 
προμηθευτεί θα ξεπεράσουν τα 100. Mέχρι σήμερα, 
στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου, 30 ιδιώτες κάτοχοι 
ηλεκτρικών αυτοκίνητων που φορτίζουν τα αυτοκίνητα 
τους μόνο το βράδυ στα σπίτια τους στην πυλωτή ή το 
γκαράζ, ενώ αλλά 20-25 αυτοκίνητα κατέχουν εταιρίες.

Mε δεκαπέντε σταθμούς φόρτισης, οκτώ στην Κοζά-
νη και επτά στην Αθήνα, και 15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
έχει ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για την 
ηλεκτροκίνηση. 

 Η ΔΕΗ μαζί με 42 ακόμα επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η γερμανική 
RWE, η ιταλική Enel, η ΒΜW, η Daimler και η Renault 
συμμετέχουν στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Green 
e-motion για την ηλεκτροκίνηση. Μάλιστα, το πιλοτικό 
αυτό έργο ηλεκτροκίνησης που εφαρμόζεται στην Ελλά-
δα είναι το ένα από τα δύο που υλοποιούνται στην Ευ-
ρώπη. Το δεύτερο πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειώσουμε πως μέχρι σή-
μερα παρατηρείται μια απαράδεκτη αβελτηρία εκ μέ-
ρους της πολιτείας, η οποία καθυστερεί στην έκδοση 
της Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να καλύπτε-
ται και η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τον περασμένο Ιανουάριο ψηφίστηκε στη Βουλή ρύθ-
μιση η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών φόρ-
τισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε βενζινάδικα, σταθ-

μούς, χώρους στάθμευσης, ΚΤΕΟ κ.λπ. Εκκρεμεί όμως 
ο καθορισμός της διάταξης σχετικά με τους όρους πώ-
λησης του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μέχρι στιγμής 
απαγορεύεται η μεταπώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Με 
βάση όσα ψηφίστηκαν τον Ιανουάριο, πρέπει μέχρι τα 
τέλη Ιουλίου να έρθει η σχετική Υπουργική απόφαση. 

Η εξυπηρέτηση των λίγων μέχρι στιγμής ηλεκτρικών 
Ι.Χ. οχημάτων γίνεται είτε στα σπίτια των κατόχων τους 
(αργή φόρτιση το βράδυ, στην πιθανή πυλωτή του σπι-
τιού) είτε με διάφορους τρόπους στα όρια της νομιμό-
τητας. Δηλαδή ένας ιδιοκτήτης ηλεκτρικού Ι.Χ. δεν αγο-
ράζει ρεύμα, αλλά γίνεται μέλος σε ένα κλαμπ που έχει 
σταθμό φόρτισης και στην ουσία αποπληρώνει το ρεύμα 
που βάζει μέσω της συνδρομής του.

ΜΕΙΩΣΗ  ΡΥΠΩΝ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα:  
με το χέρι στην πρίζα 
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ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Έρευνα ΓΣΕΕ:  

σοκαριστικά αποτελέσματα

Με αφορμή την κρίση, η επίθεση 
του κεφαλαίου κατά της εργασίας 

ήταν ολομέτωπη σαρώνοντας εργασι-
ακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα. 

Το ελληνικό κεφάλαιο όμως, λη-
στρικό και κοτσαμπάσικο δεν έμεινε  
σ’ αυτό και συνεχίζει την επίθεση του 
και σε άλλους τομείς. 

Ο λόγος για την προσπάθεια που κα-
ταβάλει για αύξηση των υπερκερδών 
του σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. 
Ο ΥΠΑΝ κ. Νίκος Δένδιας αναγκάστηκε 
σε άτακτη υποχώρηση μετά τις αντι-
δράσεις που ξεσήκωσε η τροπολογία 
για τη μείωση του ενεργειακού κό-
στους στις βιομηχανίες της χώρας. Η 
τροπολογία που απεσύρθη ως εκπρό-
θεσμη κατατέθηκε μία ημέρα νωρίτερα 
από τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Μάκη Παπα-
γεωργίου και προέβλεπε ότι βιομηχα-
νίες, ανεξαρτήτως κατανάλωσης, θα 
μπορούν να θεωρηθούν «επιλέγοντες 
πελάτες». 

Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει τη δυ-
νατότητα σε βιομηχανίες με χαμηλή 
κατανάλωση αερίου να πάρουν μέρος 
στις δημοπρασίες που προσφέρει η 
ΔΕΠΑ, στις οποίες η τιμή του αερίου 
διαμορφώνεται κατά 10-15 ευρώ η με-
γαβατώρα χαμηλότερα από τις τιμές 
που προμηθεύονται μέσω των συμβά-
σεων.

Ληστρικές επιθέσεις 
του κεφαλαίου  

κατά της κοινωνίας Οι ολέθριες συνέπειες της ασκούμε-
νης αντιλαϊκής πολιτικής περιγρά-

φονται στην Ετήσια Έκθεση για την Ελ-
ληνική Οικονομία και την Απασχόληση 
2014 του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Ανησυχητικά υψηλή ανεργία 23% μέχρι 
και το 2020, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται 
αυτό για την κοινωνία, την οικονομία και 
το Ασφαλιστικό σύστημα. 

Στα σοκαριστικά και αποκαλυπτικά στοι-
χεία για την κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η ελληνική κοινωνία αναφέρε-
ται ότι το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα 
των νοικοκυριών έχει συρρικνωθεί. Τα 
στοιχεία της Έκθεσης καταδεικνύουν τη 
συνέχιση του αδιεξόδου για την ελληνική 
οικονομία, όσο συνεχίζονται οι ασκούμε-
νες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμη-
σης, της λιτότητας και της ανεργίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  
της έκθεσης:

•  Οι μειώσεις του μέσου πραγματικού 
μισθού και της απασχόλησης, συρρί-
κνωσαν το διαθέσιμο πραγματικό εισό-
δημα των νοικοκυριών, μειώνοντας τις 
αποδοχές εργασίας μισθωτών και αυ-
τοαπασχολουμένων την περίοδο 2010 
- 2013 κατά 41 δις ευρώ.

•  Έως το τέλος του 2014 η μείωση θα 
είναι επιπλέον 2 δισ. ευρώ.

•  Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη πα-
ρουσιάζει καθίζηση και είναι χαμηλό-
τερη από εκείνη του 1984. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ο μέσος πραγματικός 
μισθός το 2014 έχει μειωθεί κατά 21% 
έναντι του 2009.

•  Όσον αφορά στην ανεργία, η εκτίμη-
ση είναι ότι το 2020 θα κινείται στο 
22% - 23% του εργατικού δυναμικού 
(1.150.000 άτομα) με ό,τι αρνητικό 
αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οι-
κονομία, τον κρατικό προϋπολογισμό 
και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής 
ασφάλισης. Ραγδαία είναι και η μείωση 
των επιδοτούμενων ανέργων, παρά το 
γεγονός ότι αυξήθηκε η ανεργία.

•  Δυσμενείς επίσης εξελίξεις προβλέ-

πονται στη ρευστότητα και τη βιωσι-
μότητα του ασφαλιστικού συστήματος, 
οι οποίες σηματοδοτούν την «ώρα μη-
δέν» για το ασφαλιστικό καθώς -όπως 
εκτιμάται- το οριακό έτος στην εξέλιξη 
των αποθεματικών του ΣΚΑ είναι το 
2016. Άρα, ουσιαστικά προαλείφονται 
νέα επαχθή μέτρα.

•  Επίσης, εξαιτίας των παρεμβάσεων 
στην εργατική νομοθεσία ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια, η ανασφάλιστη και 
αδήλωτη εργασία υπερβαίνει το 2013 
το 31% από 25% το 2010. Οι ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης αντιστοιχούν 
στο 46% των νέων συμβάσεων εργα-
σίας την περίοδο 2009 - 2013, ενώ 
η ανεργία των ηλικιωμένων (45 - 64 
ετών) προσέγγισε το 2013 το 20,3% ή 
359.000 άτομα.

Εκείνο το στοιχείο που καταδεικνύει το 
μέγεθος του προβλήματος και τα αδιέξο-
δα στα οποία έχει οδηγήσει την κοινωνία 
η ακολουθούμενη πολιτική αφορά στην 
ανεργία και συγκεκριμένα: 

Για το 2014 η εκτίμηση είναι ότι θα 
παρουσιάσει οριακή αποκλιμάκωση (λι-
γότεροι περίπου 80.000 άνεργοι) η οποία 
όμως κατά κύριο λόγο οφείλεται όχι στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά 
στη μείωση του εργατικού δυναμικού και 
στην προσωρινή και επιδοτούμενη απα-
σχόληση. Ήδη, στο διάστημα 2010-2013, 
ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην 
Ελλάδα μειώθηκε κατά 20% ή 930.000 
άτομα. Στο ίδιο διάστημα ο μέσος πραγ-
ματικός μισθός συρρικνώθηκε κατά 21% 
έναντι του 2009.




ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

Π ΙΣΤΟΛΗΕ

Προς 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε.
Κύριο Αρθούρο Ζερβό

Θέμα: Η ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

Κύριε Πρόεδρε,
Μετά την ψήφιση του τελευταίου Νόμου 4273/11.7.14, για την δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας Η.Ε. 

και εν όψει των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν στην εφαρμογή του υπόψη Νόμου, είναι αναγκαίο και επείγον 
να γίνουν οι παρακάτω επισημάνσεις και οι ανάλογες ενέργειες από πλευράς ΔΕΗ Α.Ε. και των συναρμόδιων 
Υπουργείων σε σχέση με την ασφαλιστική περιουσία που είναι ενσωματωμένη στα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, 
δεδομένου ότι από την περιουσία αυτή θα δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία, η οποία θα αντιπροσωπεύει το 30% του 
παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ύπαρξη της ασφαλιστικής περιουσίας ΔΕΗ, ψηφίστηκε από την συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής τον Δεκέμ-
βριο του 1999 με τον γνωστό νόμο για την απελευθέρωση της Η.Ε. (Ν.2773/99) με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο 
καθόρισε το ύψος της περιουσίας αυτής, την αιτιολογία του σχηματισμού της, την διαχρονική ενσωμάτωσή της και 
την διαδικασία αποκρατικοποίησής της.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει και σήμερα, αφού έχει επαναβεβαιωθεί η ισχύς της με τον Ν.3655/8.4.2008 και με τον 
Νόμο 3863/15.7.2010.

Μάλιστα δε η ρύθμιση του αφορά την ασφαλιστική περιουσία ΔΕΗ (άρθρο 34Ν.2773/99), είναι υπερνομοθετικής 
ισχύος γιατί αποτελεί κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου και των εργαζομένων και συνταξιούχων ΔΕΗ.

Με αυτά τα δεδομένα η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η ΔΕΗ, οφείλουν να διασφαλίσουν, με ρητή διάταξη νόμου, 
την τήρηση των παραπάνω νόμων και να προσδιορίσουν με σαφήνεια την διατήρηση των παραπάνω ρυθμίσεων 
για την ύπαρξη, το μέγεθος και την λειτουργία της ως ασφαλιστικό κεφάλαιο των εργαζομένων, ενσωματωμένο 
στην περιουσία της Εταιρείας, έναντι του οποίου το κράτος εκταμιεύει κατ΄έτος τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία αφαι-
ρούνται από την περιουσία αυτή, ως αντιπαροχή, αφού ανέλαβε αποκλειστικά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσωπικού, που μέχρι τότε είχε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Τέλος θυμίζουμε ότι ο υπόψη νόμος περιγράφει εγγυητής της ασφαλιστικής περιουσίας των εργαζομένων, σε 
περίπτωση αδυναμίας του κράτους να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις των εργαζομένων και 
συνταξιούχων, είναι η ΔΕΗ.

Πρωτ.
ΑΘΗΝΑ 21/10/2014

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
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EΣΚ
Συνάδελφοι,
Η ΕΣΚ εκτιμώντας την άσχημη κατάσταση 

που βιώνουν οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΔΕΗ 
και ιδιαίτερα οι συνάδελφοι της ειδικότητάς 
μας, σας καλεί σε οργάνωση και προετοιμασία 
για να συγκρουστούμε με τους σχεδιασμούς και 
την πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και τον 
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό.

Ο σχεδιασμός των νέων μέτρων που θα έρ-
θουν να προστεθούν στα προηγούμενα θα μας 
οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση. 
Είναι ολοφάνερο ότι η επίθεση της κυβέρνησης 
δεν έχει τελειωμό.

Είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας που υπο-
φέρει και βασανίζεται και το πρόβλημα δεν αφο-
ρά μόνο τους εργαζόμενους στον Όμιλο Της 
ΔΕΗ αλλά αγκαλιάζει πολύ μεγάλο μέρος του 
λαού μας. Χαρακτηριστικό είναι το τεράστιο νού-
μερο της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους, όπου 
το μεγαλύτερο μέρος αυτών που δουλεύουν είτε 
να αμείβεται με 300 και 500 ευρώ, είτε να είναι 
απλήρωτο (η απλήρωτη εργασία περιλαμβάνει 
800 χιλιάδες εργαζόμενους).

Παράλληλα προωθείται η ολοκλήρωση της 
ιδιωτικοποίησης στρατηγικών τομέων της οικο-
νομίας.

Επιδίδονται σ’ έναν αγώνα δρόμου ώστε να 
πείσουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώ-
ματα να υπομένουν την αντιλαϊκή πολιτική, υπο-
σχόμενοι ότι θα έρθει η ανάπτυξη από την οποία 
θα ωφεληθούν, μοιράζοντας αυταπάτες ότι δή-
θεν οι θυσίες πιάνουν τόπο. 

Από την άλλη μεριά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 
στη ΔΕΘ πρότεινε ένα άλλο μίγμα διαχείρισης, 
μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε και των στόχων που 
αυτή υπηρετεί, που στην ουσία μιλάνε για δια-
χείριση της ακραίας φτώχιας.

Η ΕΣΚ θεωρεί ότι με βάση την πείρα μας που 
έχουμε αποχτήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια 
έχουμε χρέος απέναντι στην δική μας αξιοπρέ-
πεια, στο μέλλον των παιδιών μας στην ίδια τη 
ζωή μας τελικά, να πάρουμε τις ευθύνες που 
μας αναλογούν, να οργανώσουμε τους αγώνες 
όχι μόνο να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική 
αλλά και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανή-
κουν και τελικά να την ανατρέψουμε.

Συνάδελφοι,
Στις αρχές του καλοκαιριού η κυβέρνηση έκα-

νε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την πλήρη 
ιδιωτικοποίηση του τομέα της ενέργειας ψηφίζο-
ντας το νόμο για την «μικρή ΔΕΗ».

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρω-
ση του διαγωνισμού για την παράδοση του 66% 
του ΑΔΜΗΕ.

Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι η ιδι-
ωτικοποίηση της ενέργειας γίνεται προς όφελος 

των εργαζομένων στην ενέργεια και τα λαϊκά 
στρώματα αλλά αποτελεί στρατηγικό στόχο της 
Ε.Ε. Όσοι διαφωνούν μόνο με την ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΗ αλλά συμφωνούν με την απελευθέρωση 
και συνολικά με την Ε.Ε και προτείνουν διαφο-
ρετικό τρόπο εφαρμογής της απελευθέρωσης, 
κοροϊδεύουν συνειδητά τους εργαζόμενους και 
δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους .

Η πλήρης ιδιωτικοποίηση θα συνοδευτεί με 
την προσπάθεια από την εργοδοσία για βίαιη 
ανατροπή των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων 
έχουν μείνει. Αυτή είναι η πάγια επιδίωξη του 
κεφαλαίου προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη 
του.

Η διέξοδος βρίσκεται στην πρόταση του ταξι-
κού κινήματος. Η ενέργεια να αποτελέσει λαϊκή 
περιουσία που να υπηρετεί τις λαϊκέςανάγκες. 
Η πάλη σήμερα να εμποδιστεί κάθε βήμα προς 
την πλήρη ιδιωτικοποίηση την υπεράσπιση και 
διεύρυνση εργασιακών δικαιωμάτων για να 
έχει αποτέλεσμα πρέπει να δένεται με αυτή την 
προοπτική.
ΣΣΕ
•  Στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ που πραγματοποιήθηκε 

στις 5-9-2014 η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ απο-
φάσισε να μην διεκδικήσει αυξήσεις αλλά να 
ζητήσει να επιμηκυνθεί η ΣΣΕ διαιωνίζοντας 
και τυπικά τα μέτρα που έχουν παρθεί από 
την προηγούμενη ΣΣΕ κατά εφαρμογή των 
μνημονίων. Ταυτόχρονα νέες μειώσεις μι-
σθών σε εφαρμογή της ΣΣΕ είναι σε εξέλιξη. 
Ανοίγουν το ζήτημα της πρόσθετης ιδιωτικής 
ασφάλισης για να αντιμετωπίσουν όπως λένε 
την ισοπέδωση της κοινωνικής ασφάλισης.

•  Oι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, 
κρυφά, σε άγνοια του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ και 
των σωματείων με την ευθύνη των παρατά-
ξεων ΔΑΚΕ - ΕΑΜΕ –ΣΑΔ. Στις επιτροπές 
που έφτιαξαν από τα σωματεία συμμετέχουν 
στελέχη από τις ίδιες παρατάξεις και έχουν 
στόχο να αποκλείσουν τις άλλες παρατάξεις 
προκειμένου να μην μαθαίνουν οι εργαζόμε-
νοι έγκαιρα τα σχέδια τους.

•  Η δήθεν κατοχύρωση των εργαζόμενων στις 
θυγατρικές που βρίσκονται στην διαδικασία 
πώλησης (ΑΔΜΗΕ-ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ) έχουν τόση 
αξία όσο και οι κυβερνητικές εξαγγελίες.

•  Η θέση της ΕΣΚ και η πρόταση της ΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ είναι 
να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 
2009. Κανένας εργαζόμενος στην ΔΕΗ (έκτα-
κτος, εργολαβικός, σύμβαση έργου κ.λ.π) να 
μην αμείβεται λιγότερο από τον εισαγωγικό 
μισθό κάθε κατηγορίας όπως προβλέπεται 
από το μισθολόγιο της ΔΕΗ.

•  Διαφωνήσαμε με την ιδιωτική ασφάλιση και τα 
επαγγελματικά ταμεία γιατί υπονομεύουν την 
κοινωνική ασφάλιση και διευκολύνουν τους 
σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την κατάρ-
γηση της.

•  Η ταχτική του συνδικαλιστικού κινήματος στην 
ΔΕΗ στα λόγια να καταδικάζει τα μνημόνια 
και στην πράξη να υιοθετεί αυτή την πολιτική 
στάση που κράτησε στο κρίσιμο προηγούμε-
νο διάστημα είχε σαν αποτέλεσμα να προω-
θούνται κρίσιμες αποφάσεις χωρίς σοβαρές 
αντιστάσεις.

•  Κυκλοφορούν ¨φήμες¨ ότι δεν θα εφαρμοστεί 
η ΣΣΕ για αυτούς που δεν είναι μέλη των συν-
δικάτων και της ΓΕΝΟΠ, τους προειδοποιού-
με να μην προωθήσουν τα ποιο αντιδραστικά 
σχέδια της ΕΕ και της κυβέρνησης. Εμείς επι-
διώκουμε οι εργαζόμενοι να είναι μέλη των 
συνδικάτων τους, να παίρνουν μέρος στις 
δραστηριότητες τους, στις αποφάσεις τους. 
Όμως με πρόσχημα μικροπαραταξιακά και 
άλλα οφέλη δεν μπορούν να προωθούν από 
την πίσω πόρτα τα αντιδραστικά σχέδια. 

•  Αποφάσισαν να ξαναλειτουργήσουν τον 
ΟΚΔΕ, προκειμένου στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνονται να παίξουν τον ίδιο ρόλο. Η 
παράταξη μας διαφώνησε όπως είχε διαφω-
νήσει ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ και δεν συμμε-
τείχε και τώρα δεν θα πάρουμε μέρος, Δεν 
θέλουν να βγάλουν κανένα συμπέρασμα για 
την ζημιά που έχουν κάνει στο συνδικαλιστικό 
κίνημα της ΔΕΗ, ότι είναι σε εκκρεμότητα στα 
δικαστήρια η δράση του ΟΚΔΕ και στελεχών 
της ΓΕΝΟΠ.

•  Θέλουν να φτιάξουν ΙΝΕ και στην ΓΕΝΟΠ ερ-
γαλείο που όπως αποδείχτηκε και στην ΓΣΕΕ 
αποτελεί εργαλείο ενσωμάτωσης των εργα-
ζόμενων και όχι εργαλείο στήριξης της δρά-
σης του κινήματος.
Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΔΟΠ συμφωνεί 

στους βασικούς άξονες σχετικά με την Συλλο-
γική Σύμβαση.

Συνάδελφοι
•  Σας καλούμε να πάρετε μέρος στον αγώνα 

για την αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής
•  Να συμμετέχετε στο πανελλαδικό συλλαλη-

τήριο που καλεί το ΠΑΜΕ την 1 ΝΟΕΜΒΡΗ 
στις 12 το μεσημέρι στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

•  Να οργανώσουμε την πάλη μας σε κάθε χώρο 
δουλειάς για να υπογραφεί ΣΣΕ που να ανα-
πληρώνει τις απώλειες από την πολιτική του 
μνημονίου. 

•  Να σπάσουμε στην πράξη την επιστράτευση.
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Δ ΙΕΞΟΔΟΑ
Ρωσικό εμπάργκο: κίνδυνος blackout 

Ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με την Ιταλική 
Terna Rete Italia, σκοπεύουν να εκσυγ-

χρονίσουν την υποθαλάσσια σύνδεση μεταξύ 
Ελλάδας και Ιταλίας, έργο που θα αυξήσει 
την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστη-
μάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
των δύο χωρών.

Η διασύνδεση είναι αμφίδρομης ροής με 
ένα μόνο καλώδιο συνεχούς ρεύματος. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η διασύνδεση αποτελείται από μια μονοπο-

λική σύνδεση (δηλ. σύνδεση που χρησιμοποιεί 
ένα και μόνον καλώδιο υψηλής τάσης) αμφί-
δρομης ροής μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Σε 
τεχνολογικό επίπεδο, η διασύνδεση συνιστά 

εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη 
υποθαλάσσιων καλωδίων και ιδιαίτερα κα-
λωδίων συνεχούς ρεύματος (DC), με τα εξής 
βασικά χαρακτηριστικά:

•  Μέγιστη δυναμικότητα μεταφοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας: 500 MW 

•  Τάση: 400 kV.

•  Συνολικό μήκος: περίπου 313 χλμ., εκ των 
οποίων 160 χλμ υποθαλάσσια.

•  Μήκος επίγειας διαδρομής στην ιταλική 
πλευρά (Galatina-Otranto): 43 χλμ.

•  Μήκος υποθαλάσσιας διαδρομής 
(Otranto-Αετός): 160 χλμ.

•  Μέγιστο βάθος πόντισης του υποθαλάσ-

σιου καλωδίου: 1.000 μ. (κατά τον αρχικό 
χρόνο κατασκευής, το βάθος αυτό απο-
τέλεσε παγκόσμιο ρεκόρ για την πόντιση 
ηλεκτρικού καλωδίου). 

•  Μήκος επίγειας διαδρομής στην ελληνική 
πλευρά (Αετός-Άραχθος): 110 χλμ.

Σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας 

Η ρωσο-ουκρανική κρίση, αλλά και οι 
γεωπολιτικές δυναμικές που αναπτύσ-

σονται, καθώς επίσης και οι κυρώσεις των 
δυτικών με τα αντίμετρα της Ρωσίας, δη-
μιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό, όπου η 
παραμικρή πρόβλεψη δείχνει παρακινδυ-
νευμένη. 

Η πρώτη ένδειξη είναι η αύξηση των τι-
μών του υγροποιημένου φυσικού αερίου. 
στο Λονδίνο, που είναι η μεγαλύτερη αγορά 
της Ευρώπης, οι τιμές για τα συμβόλαια αε-
ρίου με παράδοση τον επόμενο μήνα έχουν αυξηθεί 18% μέσα στις 
τελευταίες έξι εβδομάδες.

Αναλυτές εκτιμούν, ότι αν δεν εκτονωθεί η κρίση Ρωσίας - Ου-
κρανίας οι τιμές θα αυξηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα κατά 
12%, λόγω της ανησυχίας για πιθανή διακοπή της ροής του ρωσι-
κού αερίου προς την Ευρώπη. Μέχρι τον Ιούλιο πάντως οι τιμές 
του αερίου υποχωρούσαν, φθάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα 
από το 2010.

Με φυσικό αέριο μέσω Ουκρανίας τροφοδοτούνται εκτός της 
χώρας μας η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Σλο-
βενία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία, η Σερβία και η Μολδαβία. Ορι-
σμένες εξ αυτών, όπως η Βουλγαρία, εξαρτώνται 100% από το 
ρωσικό αέριο, ενώ στην Ελλάδα, το 60% του αερίου που διακινεί 
η ΔΕΠΑ μεταφέρεται μέσω του ουκρανικού συστήματος. Αν οι χώ-
ρες αυτές σπεύσουν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν LNG, εξ αιτίας 
μίας διακοπής της ροής, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν 
υπέρμετρα οι τιμές, προκαλώντας δυσανάλογες επιπτώσεις στην 
οικονομία τους σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως π.χ. η 
Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Βρετανία, που θα 
έχουν από μέτριες ως μηδενικές επιπτώσεις, αφενός λόγω της 
μικρής ή καθόλου εξάρτησης από το ρωσικό αέριο και αφετέρου 
εξ αιτίας των συμβολαίων που έχουν για την προμήθεια μεγάλων 
ποσοτήτων LNG.

Τα στρες τεστ που έχει κάνει η ελληνική πλευρά για τις αντοχές 
του συστήματος αερίου της χώρας και το σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτης κρίσης στηρίζονται στην υποκατάσταση του ρωσικού αε-

ρίου με LNG, μέσω των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εγκατάσταση της Ρεβυθού-
σας και στη χρήση πετρελαίου για ηλε-
κτροπαραγωγή και όπου αλλού είναι δυ-
νατόν. Αν τα μέτρα αυτά δεν επαρκέσουν, 
τότε θα χρειαστεί να γίνουν εκ περιτροπής 
διακοπές στην παροχή αερίου προς τους 
καταναλωτές. Η χωρητικότητα της Ρεβυ-
θούσας επαρκεί για 18 ημέρες. Από εκεί 
και πέρα χρειάζεται συνεχής ανεφοδια-
σμός με πλοία -ήδη η ΔΕΠΑ έχει κλείσει 

δύο επιπλέον φορτία- ενώ εξετάζεται και πρόταση για ενοικίαση 
πλωτής αποθήκης αερίου.

Οι ενέργειες αυτές ωστόσο δεν λύνουν το πρόβλημα με τις 
τιμές, ούτε εξασφαλίζουν πάντα τη διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες κρίσης. Μία σημαντική παράμετρος είναι οι μεγάλες πο-
σότητες LNG που καταναλώνουν οι χώρες της Απω Ανατολής και 
οι υψηλές τιμές στις οποίες το αγοράζουν, πολύ υψηλότερες από 
το μέσον όρο της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η πρακτική αυτή ενδέχε-
ται να έχει ως αποτέλεσμα ποσότητες LNG που θα μπορούσαν να 
είναι διαθέσιμες για την Ευρώπη αντί να οδεύσουν προς τις αγο-
ρές της Ε.Ε., να διοχετευτούν τελικά στην Ασία.Υπάρχει λοιπόν ο 
κίνδυνος, κράτη-μέλη της Ε.Ε. να βρεθούν σε πλήρες ενεργειακό 
αδιέξοδο από την έλλειψη ρωσικού αερίου, σε περίπτωση που δια-
κοπούν οι παραδόσεις μέσω Ουκρανίας και ταυτόχρονα ευρωπαϊκά 
φορτία LNG, τα οποία περισσεύουν σε άλλες χώρες-μέλη που δεν 
εξαρτώνται από το ρωσικό αέριο, να διοχετευτούν στην Ασία λόγω 
των καλύτερων τιμών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως δικαιώνεται η 
πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος της ΔΕΗ για ενίσχυση 
των εθνικών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αφού 
μόνο με το λιγνίτη μπορεί η χώρα να έχει εξασφαλισμένη τροφοδο-
σία πρώτων υλών για την ηλεκτροπαραγωγή, ασφάλεια στην παρα-
γωγή και σταθερές χαμηλές τιμές προμήθειας. Ωστόσο, η άποψη 
αυτή έχει λοιδορηθεί από τα παπαγαλάκια του λόμπι του φυσικού 
αερίου, το οποίο θέλει να καταστήσει τη χώρα όμηρο στα χέρια 
ελάχιστων μεσαζόντων.
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Ι ΕΘΝΗΔ
Τι είναι οι σπάνιες γαίες  

και ο ρόλος της Κίνας

Για τους ειδικούς και τους επαΐοντες δεν αποτέ-
λεσε έκπληξη ο ερχομός πολυμελούς κινεζικής 
αντιπροσωπείας, αποτελούμενης από μηχανι-

κούς, γεωλόγους και στελέχη της Γεωλογικής Υπη-
ρεσίας της μακρινής αυτής χώρας, στο συνέδριο για 
τις σπάνιες γαίες που διοργάνωσε το ΙΓΜΕ στις αρχές 
Σεπτεμβρίου. 

Μπορεί η έννοια «σπάνιες γαίες» να μην είναι γνω-
στή στο ευρύ κοινό, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό 
πλούτο που υπάρχει στο ελληνικό υπέδαφος. Ο λόγος, 
φυσικά, για τα πολύτιμα, 17 στον αριθμό, ορυκτά, που 
αποκαλούνται σπάνιες γαίες και φέρουν ασυνήθιστα 
ονόματα όπως λανθάνιο, πρασεοδύμιο και προμήθειο, 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη ραγδαία ανάπτυξη 
της καινοτόμου βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Τα λέιζερ, τα κινητά τηλέφωνα και οι οθόνες υγρών 
κρυστάλλων περιέχουν σπάνιες γαίες, ενώ οι επι-
δόσεις των τελευταίων γενεών τερματικών «μαζικής 
σύνδεσης», από το iPhone έως τα ηλεκτρονικά βιβλία, 
οφείλονται στις ιδιότητες αυτών των μετάλλων. Από 
τα μεταλλικά αυτά στοιχεία εξαρτώνται και οι νέες 
«πράσινες» βιομηχανίες. Όλη η ανάπτυξη μπαταριών 
υβριδικών αυτοκινήτων, φωτοβολταϊκών, λαμπτήρων 
χαμηλής κατανάλωσης και τουρμπινών ανεμογεννητρι-
ών στηρίζεται στις σπάνιες γαίες, ενώ χρησιμοποιού-
νται και από την αμυντική βιομηχανία σε κρίσιμα οπλικά 
συστήματα. Αυτός είναι ο λόγος που η παγκόσμια ζήτη-
ση αυξάνεται κάθε χρόνο με ρυθμό που ξεπερνάει το 
10% ετησίως. Υπολογίζεται ότι η ζήτηση παγκοσμίως 
για σπάνιες γαίες θα ανέλθει σε 200.000 τόνους το 
έτος 2015 από 130.000 που ήταν το 2010.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 χωρών στις 
οποίες η Ε.Ε. έχει στηρίξει τις προσδοκίες της για 
σπάνιες γαίες (Ελλάδα, Γροιλανδία, Σουηδία, Φινλαν-
δία, Νορβηγία). Η δε Κίνα φαίνεται να έχει τις δικές 
της προσδοκίες για τα ελληνικά πολύτιμα μέταλλα, 
που σε αυτή τη φάση συνδέονται κυρίως με την προ-
σπάθειά της να αποκλιμακώσει την ένταση που επι-
κρατεί στις σχέσεις της με την Ε.Ε. αλλά και τις ΗΠΑ 
και την Ιαπωνία για τον έλεγχο των σπανίων γαιών. Οι 
περισσότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται στην υπο-
θαλάσσια περιοχή του Β. Αιγαίου και στη Θράκη. Εν-
δείξεις για αποθέματα σπανίων γαιών εμφανίζονται και 
σε περιοχές της Ροδόπης, της Θεσσαλονίκης και της 
Χίου, καθώς και στο Κιλκίς. Επίσης στο παραθαλάσσιο 
και υποθαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλ-
που, στους βωξίτες της Στερεάς Ελλάδος, αλλά και 
στην κόκκινη λάσπη από τη μεταλλουργία αλουμινίου.

Τέσσερις πυρηνικές μονάδες της Σουηδίας θα 
κλείσουν ως το 2018

Οι Πράσινοι της Σουηδίας από 
κοινού με τους σοσιαλδημοκρά-
τες, που πρόκειται να σχηματίσουν 
κυβέρνηση συνασπισμού αυτή την 
εβδομάδα, προτείνουν το κλείσιμο 
τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της 
χώρας μέχρι το 2018. Στα πλαίσια 
αυτά, πρόκειται να συσταθεί ειδική 
επιτροπή για την κατάρτιση μακρο-
πρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των 
ΑΠΕ και να αντιμετωπιστεί το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων. Στόχος εί-
ναι η παραγωγή 30 τεραβατωρών καθαρής ενέργειας από το 2020, με ακό-
μα πιο φιλόδοξο στόχο για το 2030.Οι μονάδες αυτές έχουν ολοκληρώσει 
πλέον την διάρκεια ζωής 40 ετών που προβλεπόταν και έχουν ισχύ 473, 
638, 865 και 865 MW αντίστοιχα.

Οι Γερμανοί βιομήχανοι ζητούν επενδύσεις σε 
μεταφορές, ενέργεια, διαδίκτυα

Πολωνία: Νομοσχέδιο Αναμένεται να Οδηγήσει σε 
Μείωση των Εισαγωγών Άνθρακα Από την Ρωσία

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) 
κάλεσε τη γερμανική κυβέρ-
νηση να χαράξει το ταχύτερο 
δυνατό μία πολιτική προσανα-
τολισμένη στην ενίσχυση του 
κλίματος εμπιστοσύνης και 
αισιοδοξίας στον κόσμο των 
επιχειρήσεων. «Κεντρικής ση-
μασίας είναι να μην υπάρξουν 
περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις αλλά ούτε και 
μέτρα ρύθμισης της δραστηριότητάς τους», δήλωσε ο Ούλριχ Γκρίλο από 
το βήμα της συνόδου του BDI με αφορμή την Ημέρα της Γερμανικής Βιο-
μηχανίας.

Ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των εισαγω-
γών ρωσικού άνθρακα στην Πολωνία εισήχθη στην Βουλή της χώρας. 
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας 
Tomasz Tomczykiewicz ο νόμος θα θεσπίσει ελέγχους ποιότητας στον 
άνθρακα. Η μείωση των εισαγωγών ρωσικού άνθρακα ήταν ένα από τα 
αιτήματα των Πολωνών ανθρακωρύχων που την περασμένη εβδομάδα 
εμπόδισαν φορτία άνθρακα από την Ρωσία να εισέλθουν στην Πολωνία. 
Ο Tomczykiewicz δήλωσε ότι το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τη στήριξη 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπορεί να υπερψηφιστεί ακόμη και την 
επόμενη εβδομάδα.




ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
ENΩΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Παγκόσμια Τράπεζα: $150 εκατ. στην Αλβανία για ενεργειακά έργα
Την εκταμίευση κονδυλίων ύψους 150 εκατ. δολ. ενέκρινε η Παγκόσμια Τράπεζα, με απώτερο 

στόχο η Αλβανία να προχωρήσει στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό της τομέα, τη 
βελτίωση της αξιοπιστίας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομική βιωσιμότητα του 
τομέα. Ο ενεργειακός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις στην 
Αλβανία, οι οποίες εκδηλώνονται με ένα μεγάλο μη χρηματοδοτούμενο έλλειμμα περίπου 550 εκατ. 
δολαρίων και ένα υψηλό επίπεδο τεχνικών και εμπορικών απωλειών περίπου 42% -το υψηλότερο 
στην περιοχή- εξαιτίας, κυρίως, της μη πληρωμής των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από τους 
καταναλωτές. 

Τουρκία: Στα $239 δισ. το κόστος εισαγωγών ενέργειας την τελευταία 5ετία
Στα 239 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος των εισαγωγών ενέργειας στην Τουρκία, μεταξύ 2009-2013, σύμφωνα με τα πρόσφατα 

στοιχεία του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου (TurkStat). Μέχρι στιγμής, τους πρώτους 8 μήνες του 2014, η χώρα διέθεσε περί 
τα 37 δισ. δολ. για να εισάγει ενέργεια. Όπως σημειώνει η στατιστική αρχή, μέσω των εισαγωγών ενέργειας η Τουρκία καλύπτει το 
70% της συνολικής κατανάλωσης. Το 2009, η Τουρκία προέβη σε εισαγωγές αξίας 30 δισ. για να κλείσει το έλλειμμα ενέργειας, με 
το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στα 39 δισ. το 2010, στα 54 δισ. το 2011, στα 60 δισ. το 2012, και στα 56 δισ. το 2013.

Ρουμανία: Έγινε δεκτή η προσφυγή κατά της ENEL για παραβίαση 
συμφωνίας ιδιωτικοποίησης

Δεκτή έγινε η προσφυγή του ρουμανικού Δημοσίου κατά της ιταλικής ENEL αναφορικά με την 
παραβίαση της συμφωνίας ιδιωτικοποίησης της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της 
Ρουμανίας, Electrica Muntenia Sud. Η Ρουμανία θέλει να ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει το 
συμβόλαιο ιδιωτικοποίησης της Electrica Muntenia Sud να ζητήσει από την Enel να καταβάλει περί 
τα 521,6 εκατ. ευρώ για μερίδιο 13,57% στην εταιρεία. Σημειώνεται ότι, η Ρουμανία συμφώνησε 

το 2008 στην πώληση μεριδίου 64,4% της Electrica Muntenia Sud στην Enel έναντι 820 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιο ιδιωτικοποίησης, 
που υπεγράφη το 2007, προβλέπει ότι η κρατική εταιρεία διανομής και παροχής ηλεκτρισμού Electrica έχει το δικαίωμα να πωλήσει 
και, αντίστοιχα, η Enel έχει την υποχρέωση να αγοράσει τμήμα ή ολόκληρο το μερίδιο ύψους 23,57%, που η πρώτη κατέχει ακόμη 
στην Electrica Muntenia Sud. Μερίδιο 10% των μετοχών της Electrica θα διανεμηθεί στους υπαλλήλους της εταιρείας, ενώ η Enel 
υποχρεούται να εξαγοράσει μόνο το εναπομένον 13,57%. Η απόφαση της Ρουμανίας να προσφύγει δικαστικώς κατά της Enel ελήφθη 
αφού είχαν προηγηθεί προσπάθειες φιλικού διακανονισμού ανάμεσα στα δύο μέρη, οι οποίες, ωστόσο, δεν ευοδώθηκαν.

Αύξηση 11,9% στην ηλεκτροπαραγωγή της Βουλγαρίας τον Ιούλιο
Αυξήθηκε κατά 11,9% η ηλεκτροπαραγωγή της Βουλγαρίας σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, αγγίζοντας τις 3902 γιγαβατώρες, σύμφωνα 

με την στατιστική αρχή της χώρας. Σε ετήσια βάση, η παραγωγή σημείωσε αύξηση 19%, ενώ η παραγωγή στερεών καυσίμων ενισχύ-
θηκε κατά 12,9%, η παραγωγή βενζίνης μειώθηκε κατά 10,9% και η παραγωγή φυσικού αερίου μειώθηκε κατά 35%.

Η Σερβία δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει ενεργειακό πρόβλημα φέτος
Οι αρχές της Σερβίας διαβεβαίωσαν τους πολίτες ότι δεν πρόκειται να σημειωθούν ενεργειακές 

ελλείψεις τον χειμώνα, παρά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Το βασικό πρόβλημα 
είναι ότι το νερό γέμισε τα ανθρακωρυχεία που προμηθεύουν τρεις μεγάλους ηλεκτροπαραγωγικούς 
σταθμούς της χώρας και η επαναλειτουργία τους αναμένεται να γίνει στα τέλη του έτους. Σύμφωνα 
με το υπουργείο Ενέργειας, η Σερβία θα εισάγει ηλεκτρισμό για να αντεπεξέλθει, ενώ διαθέτει 2,3 
εκατ. τόνους άνθρακα σε αποθέματα. Δυσκολότερα είναι τα πράγματα όσον αφορά το φυσικό αέριο, 
καθώς η ουκρανική κρίση θέτει υπό αμφισβήτηση τις εισαγωγές από τη Ρωσία, που καλύπτουν το 
90% της εγχώριας ζήτησης. Τα αποθέματα της Σερβίας ανέρχονται σε 450 εκατ. κ.μ. και εξετάζεται 

η εξασφάλιση άλλων 200 εκατ. κ.μ. για την βιομηχανική παραγωγή. Η κυβέρνηση θεωρεί τις ποσότητες αυτές επαρκείς, αλλά εξετά-
ζει διαφορετικά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν στο εξής.



Είναι να απορεί κανείς, με την λειτουργία ορισμένων υπη-
ρεσιακών παραγόντων. Αυτά που συνέβησαν τελευταία 

στην εμπορία όχι μόνο προκαλούν ερωτήματα αλλά προσβάλ-
λουν κατάφορα τους συναδέλφους, που θέτουν υποψηφιότη-
τα για τις θέσεις προϊσταμένων που προκηρύσσονται.

Πιο συγκεκριμένα στο κατάστημα Καλλιθέας δεν προκρί-
θηκε στη θέση του προϊσταμένου η συναδέλφισσα που είχε 
οριστεί ως αναπληρώτρια αλλά προτιμήθηκε άλλη εκτός εμπο-

ρίας και χωρίς να έχει εμπειρία με το υπόψη αντικείμενο. Γιατί 
άραγε; Είναι δίκαιο αυτό ή προσβλητικό;

Επίσης για την θέση προϊσταμένου στην Δράμα «δεν κρίθη-
καν ικανοί» συνάδελφοι από την Δράμα, αλλά προτίμησαν από 
την Καβάλα, ενώ για την κάλυψη ίδιας θέσης στην Καβάλα φέ-
ρανε συναδέλφισσα από τις Σέρρες. Γιατί άραγε γίνονται όλα 
αυτά; Για να βολευτούν οι κολλητοί ή προκρίνονται οι ικανοί;!!! 
Λίγος σεβασμός δεν βλάπτει. 

Περίεργες αναθέσεις 

ΚΟΥΙΖ 
Νεόκοπος τομεάρχης στην Εμπορία 

και μάλιστα σε θέση όπου πρέπει να 
ξεχειλίζουν η ευγένεια και οι καλοί τρό-
ποι συμπεριφοράς, πληροφορούμεθα 
ότι έχει αποκτήσει απύθμενο θράσος με 
περίσσια στοιχεία αυταρχισμού. 

Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις η 
συμπεριφορά προσομοιάζει με τον αφέ-
ντη και τον δούλο! 

Καλούμε τους αρμόδιους να επαναφέ-
ρουν το υπηρεσιακό στέλεχος στην τάξη 
γιατί τους εκθέτει. Φαίνεται ότι η γρή-

γορη ανέλιξη στα σκαλιά της ιεραρχίας 
έχει προκαλέσει ίλιγγο και αλαζονικό 
ύφος και ήθος που δεν αρμόζει σε υπη-
ρεσιακό στέλεχος. 

Η αποκάλυψη στο επόμενο. 


